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СЕНАТСЬКІ ДЕБАТИ 
ЗОСЕРЕДЖУЮТЬСЯ НА 
ПЛАТНІ І ЛІКАРСЬКІЙ 

ОПІЦІ 
Вашингтон. — Дебати в Се-

иаті З'єднненнх Держав у 
друговеў тижні нарад після 
перерви, що її мав Конгрес з 
нагоди партійних передаиббр-
чнх конвенцій, будуть зосе-
реджені над законопроектом 
у справі мінімальної висоти 
заробітної платні та лікарсь-
кої опіки для старших віком. 
Це заповіли в неділю 14-го 
серпня, два ліберальні демо-
кратнчні сенатори, Гюберт 
Гомфрі з Міннесотн і Пат 
МекНамара з Іллнной, нав'я-
зуючи до виступу демократнч-
ного кандидата на презнден-
та, сенатора Джана Ф. Ќєн-
неді в Гайд Парку, який за-
кликав до зусилля поширити 
законопроекте в цих справах, 
ухвалені попереднього дня се-
натською фінансовою комісіс-
ю. Тим часом сенатор Еверетт 
Дврксен з Іллнной, що с про-
відннком республікан с ь к о І 
меншости в Сенаті, заяввв, що 
схвалений комісією законо-
проект матиме „основну під-
три м ќу" з боку республікансь-
кнх законодавців. В комісії за-
конопроскт схвалено більшіс-
тю шістьох демократичних І 
шістьох республіканських її 
членів проти чотирьох де.чо-
кратів, які голосували проти. 
Сенатор Гомфрі, коментуючи 
ці справи під час телевізійно-
го виступу в неділю, 14-го 
серпня, жартівливо заявив, 
що „можливо, ми самі потре-
буватимемо, лікарської опіки 
як це все закінчиться"._Мину-
лої суботи; 13'-го серпня. Се-' 
ват всупереч звичаєві мав свої 
наради. На його денному по-
рядку стоять три справи, які 
викликують палкі суперечки. 
Лінія поділу йде не тільки по-
між двома партіями — демо-
кратів і республіканців, — але 
й усередині тих партій, поміж 
лібералами й консерватиста-
ми, прихильниками більшої 

‚приватної ІНІЦІАТИВИ й гро-
мадянськоі свободи, та біль-
шої інтеграції держави. Пів-
деині демократи натискають 
на відложення справи грома-
дянських свобод, але республі-
канські сенатори з лібераль-
ного крила партії, під прово-
дом сенаторів Джона Ш. Ку-
пера і Джекоба Джевітса на-
стоюють на прийняття двох 
додатків до існуючого законо-
давства про громадянські пра-
ва, які дали б широкі права 
т. зв. Президентській комісії 
для державних умов, що існує 
під проводом віце-президента 
Ніксона. Ця комісія дістала б 
змогу протидіяти расовій ди-
скримінаціі в ділянці прнй-
мання на працю в підприєм-
ствах із державними замов-
леннями. Другий додаток го-
ворить про державну допомо-
гу для шкіл, які переводять 
інтеграцію. Справа підвящен-
ня мінімуму платень стосуєть-
ся законопроекту сен. Джана 
Кениеді, щоб той мінімум під-
нести з одного доляра до 
$1.25 впродовж найближчих 
трьох років. Така підвишка 
охопила б коло 5 мільйонів 
робітників. Палата релрезен-
тантів прийняла законопроект 
про підвищення мінімуму пла-
тні до $1.15 на годину, й така 
підвишка охопила б коло пів-
торн мільйона осіб в ЗДА. — 
Знову ж сенатська Фінансова 
комісія прийняла в суботу 13 
ц.м. постанову 12 голосами 
проти 5 про допомогу феде-
Ральяого скарбу.для^стейтів 
по $12 місячно від особи для 
лікарських підмог для неза-
можніх громадян старшого ві-
ку. Ше дало б у суму коло 
$190 мільйонів з державної 
каси для стейтів на згадану 
ціль, при чому коло 2,400.000 
скорястало б з такої допомо 
ги. Уряд с за такою зміною, 
але ліберальне крило демо-
кратів вважає її'недостатньою. 

ЗДА ВИСЛАЛИ БАЛЬОН-САТЕЛІТА, 
ЩО ПЕРЕХОПЛЮЄ І ПЕРЕСИЛАЄ 

РАДІОПЕРЕДАЧІ 

Кубинський уряд захопив ще одне велике 
американське промислове підприємство 

Гавана, Куба . — Кубинсь-
кнй президент Освальдо Дот-
рікос Торрадо заповів в недД-
л ю 14-го сірпня, щ о кубин-
ськнй уряд перебере „упро-
д о в ж найближчих кількох 
годин" щ е одно велике, амерн-
канське підприємство ‚цим 
разом фабрику н іклю і ко-
бальту Моа Бей копальняноі 
компанії в провінції Оріснте. 
Президент Дотрікос рівночас-
но поінформував, що Куба те-
пер „не є в стані" швидко по-
вернути готівку з а будьяку 
захоплену чи знаціоналізова-
я у власність.. Вартість захоп-
леної тепер фабрики обрахо-
вують на $75 мільйонів і її 
захоплення вважається резу-
льтатом перервання днрекці-
ею підприємства переговорів 
з кубинським урядом минуло-

го тижня ‚подишіи за при-
чинуу напружені відносини 
між Кубою і З Д А . Власником 
підприємства є Фріпорт Сул-
ф е р компанія в Н ю Порќу, 
яка наказала припинити пра-
цю фабрики ще в квітні цьо-
го року тільки кілька тижнів 
після її відкриття. Президент 
Дотрікос повідомив про це 
захоплення в телевізійному 
виступі, а промовляючи ра-
ніше до з ібраних 8,000, осіб 
перед капітолем, заявив, щ о 
„ми в Імені демократії, під-
держуваноі народом, засуди-
ли на смерть північно - аме-
риканськиЙ імперіялізм". Рів-
ночасно інформують, щ о 12 
римо - католицьких організа 
цій Куби піддержали пастнр-
ський лист Католицької Цер-
кви в Кубі із засудом розвнт-
ќу комунізму в тій країні. 

Передбачають зріст фармерських 
прибутків 

Президент Двайт Д. Айзенгавер, в товаристві Т. Кейта Ґлей-
нана, голови Крайового Управління Аеронавтики 1 Простору. 
слухає схопленого на записну тасьму відгомону свого власно-

го голосу, поверненого сателітом „Ехо". 

Вашингтон. — В минулу 
п'ятницю о год. 2:30 по пів-
ночі, вислано в сферичні про-
сторн з КеЃш Канаверал на 
Флориді велетенський оальон-
сателіт у промірі 100 стіп, 
найбільший' розмірами об'єкт, 
що його до цього часу люди 
вклали у міжплянетну снсте-
му. У цьому бальоні примі-
Щений надзвичайно складний 
апарат, що перехоплює радіо-
надавчі хвилі й передає їх 
далі Негайний успіх того 
експерименту виявився в дві 
готини після випущення його 
сателіта, коли за його ио-
середннцгвом надано зТольдг .ЛоляріеЧ вистреливдтЛ .атак 
сгону в Каліфорнії записану 
на стрічку промову президен-
та АЙзенгавера, яка наспіла 
до Белл-лябораторії в Голм-
деді, Ню Джерзі, себто у від-
далі 2,400 миль. Цей бальон-
сателіт названо „Ехо (Від-
гук І". За твердженням фа-
хових коментаторів успішний 
експеримент з отим сателі-
том може зреволюцюнізуватн 
важит ьтільки 132 фунти, але 
світову комунікацію. „Ехо І" 
важить тільки 132 фунти, але 
він великий, як 6-поверхо-
вий дім, і зринув у висоту 
1,000 стіп над Землю. Однак 
це не одинокий успіх, що но-
го в ділянці дослідів сфернч-
них просторів осягнула Аме-
рнка наприкінці минулого 
тижня. В тому самому дні 

ракетний літак „Х-15", що 
осягнув висоту 123,000 стіп 
(24,6 милі), — найбільшу йи-
соту ‚до якої піднялася будь-
коли жива людина. Пільотом 
того літака був майор Роббрт 
М. Вайт, а переведено ^ой 
експеримент з військової ле-
тунської бази Едвардса в Ка-
ліфорнії. Крім цього перевеДе-
но успіхи і два експерименти 
з далекосяжними ракетами. 
Провірено з повним успіхом 
нову силстему керування б‡з-
пільотною ракетою „Атлф" 
з засягом 5,000 миль, та пе-
ревірено також з повним ўс-
піхом славну вже ракету 

Батьки й дружина летуна Поверса прибули 
до Москви на його розправу 

Москва.- Олівер В. Поверс 
і його дружина їда, батьки 
американського летуна Френ-
сіса Поверса, що його літак 
У-2 збито над Свердловськом 
1 травня ц. р. та який стане в 
середу 17 ц. м. перед больше-
внцькнм судом за іщшгун-
ство,--прибули в минулу су-
боту 13 ц.н. літаком до Мо-
скви. В кілька годин пізні-
ше прилетіла туди також 
тружина летуна. Варвара, в 
товаристві своєї мами, пані 
Монтін Бек Бравн. У товарн-
стві батьків летуна знаходи-
лись їх родинний лікар з ува-
ги. на важку серцеву недугу 
старшої пані Поверс і її час-
гннннй параліч нќаслідку нс-
дугн поліо, через що її возять 
у кріслі. — та їх приятель, 
?оль Курі, купець з їх міста 
Іортон у Вірджінії . 55- літ-
ІІІІ батько Поверса, швець, у 
юроткому пресовому інтер-
і'ю на летовищі заявив, що 
іриїхав просити помилував-
ся для свого сина в Хрущова. 
Зін мав написане прохання 
Ю Хрущова, до якого буде 
таратнся на авдіснцію, — 
іаявив журналістам. На їх на-
іастоюваиня почав відчнтува 

ж`ни а летуна відмовилась на 
летовищі від розмови з ж у р 
налістами, заявивши, що ао 
на д у ж е втомлена, і негайно 
від'їхала до готелю автом Ін-
турнста. Але пізніше, на 
л ю 14 ц. м., вона з'явилась 
на пресовій конференції. Во-
на признала „цілком природ-
ною річчю", що її чоловік 
признався д о керування літа-
ком, що його збили больше-
внки, але твердила, що По-
пере, виконуючи місію, нќа 
була частиною програми, що 
її `затвердив Конгрес і дору-
чив Президент, не був ший-
ѓз'йом, а радше „розвідшим 
висланцем" на державній 
службі . Д р у ж и н а Поверса 
заявила, що вона також буде 
старатися дістатись д о Хру-
щова. Вона найбільш зан.у-
рена, що не знає, чи її чоло-
віка повідомили про те, що 
вона прибула до Москви. В її 
товаристві є її адвокат Алеќ-
сандер Паркер з Рнчмонду у 
Вірджінії , але Совсти не до-
пустили оборонця з-закордо-
ну, вільки призначила йому 
адвоката з уряду в особі Мі-
хаіла Ґрінева. Це такий ‚'‚о-
бороиець", що не поцікавився 
приїздом д о Москви дружи-

ги те письмо до Хрущова та ни і батьків оскарженого ле-
-еред того розплакався. Д р у - туна. 

ЗДА видалили першого секретаря амбасади 
СССР у Вашингтоні за шпигунство 

Американ Вашингтон, 
ський уряд викинув в суботу 
13-го ц. м. і з З Д А першого 
секретаря совстської амбаса-
ди у Вашингтоні Валентина 
М. Іванова, зробивши йому 
конкретний закид, щ о він за-
платив „поважну суму" аме-

БЕЛЬГІЙСЬКЕ ВІЙСЬКО 
ВИЙШЛО З СТОЛИЦІ 
КАТАНҐИ В КОНГО 

Г А М М Е Р Ш И Л Д ВІДМОВИВСЯ ПІДТРИМУВАТИ 
ПОЛІТИКУ ПРЕМ'ЄРА ЛЮМУМБИ 

в совстській репрезентації при 
Обсднаяих Націях, а в амба-
саді у Вашингтоні перебуває 
від трьох літ. Водночас дер-
жавний департамент повідо-
мвв комуністичну Мадярщи-
ну, що він не дасть поворот-
ної візи військовому атѓаше 
Каролі Ласльо, який виїхав 

віддаль 1,100 миль. Про від 
знскання кабіни з сателіта 
„Діскаверер ХШ" ми вже 
повідомляли. Ѓі̀  виловлено з 
моря після того, як ‚‚Діска-
верер ХШ'`' сімнадцять разів 
облетів Землю. ВЦзнскання 
вперше кабіни з штучного са-
теліта виправдує передбачен-
ня, що внедовзі зайва буде 
всяка летунська розвідка, бо; 
„сателіт - шпигун", що Його 
не може збити ніяка людська 
сила, переводитиме куди кра-
ще такі місії. ЦІ американські 
успіхи викликали велике 
враження в цілому світі. У 
поревнянні з сьоми совстсь-
кимн Спутніками, з яких ще 
два перебувають у сфернчно-
му просторі, ЗДА випустили 
23 сателіти, з яких 13 все ще 

риханському громадянинові, 1 на відпустку на. Мадярщнну. 
щоб той подбав для себе за 1 Комуно - мадярський уряд у 
працю в державній амери- відплату зажадав відкликай-
панській установі і там про-1 ня аўфриканського військово-
"ѓодяв ігідрнвну й шпигунськуjro атіапіе з їудапешту, ПОЛК 
роботу. Тим американським Карла Міллера ‚дармащо 
громадянином був 32-річний полк. Міллер ледви 26 литг 
Роджер Фосс, який називає ня прибув на свою посаду до 
себе членом нацистської пар- Будапешту. Іванов є 13-им з 

Леопольдвіль. — Бельгійсь-
кий гарнізон покинув Еліза-
бетвіль, столицю останньої з 
шістьох нонґолінськнх провін-
цій, де ще стояли бельгійські 
вояки. її передав охорону ла-
ду частинно військам Об'сд-
наннх Націй, частинно місце-
вій поліції. Відхід бельгійсь-
кого гарнізону переведено в 
минулу неділю 14 серпня ц. 
р. після пращальної церемо-
ніі. на якій командант бель-
гійсисих військ у Конго, ген. 
Рожер ґейзен, сердечно пра-
щався з катангськнм прем'о-
ром Мойсе Чомбе. Приявннм 
був також командант військ 
GH в Конго, і`єн. Ќарссон цЬон 
Горн. Відхід бельгійців з Ле-
опольдвілю 1 стягання бель-
гійськнх гарнізонів з кількох 
дальших пунктів в Катанзі 
залишає ще відкритим питан-
ня трьох бельгійських баз в 
Конго, застережених в бель-
гійсько-конґОлійському дого-
аорі з 29 червня ц.р. — Най-
важливішимн подіями на те-
рені Конга напереломі мину-
лого й цього тижня, це пере-
лет генерального секретаря 
Об'єднаних Націй Даґа Гам-
мершилда з столиці Конга Ле-
ополдвілю до столиці „збунто-
ваної" провінції КатанЃа Елі-
забетвілю у супроводі 250 
шведських вояків та конфлікт 
між Гаммершилдом і прем'с-
ром центрального уряду Кон-
ґа Патрісом Люмумбою з при-
воду способу переведення цісї 
операції. Люмумба проголо-
сив був, що він прибуде ра-
зом а Гаммершплдоу до Ка-
танґн задля ‚‚привернення 
там порядку", але Гаммер-
шилд у писаній декларації 
ствердив повну нейтральність 
Об'єднаних Націй і їхніх 

вислано є к с п ериментальний діють. 

Екзекутивний Комітет УНСоюзу відбув 
чергові наради 

Вашингтон. — Американсь-
ка Федерація Фармерських 
Бюр передбачає, що чисті 
прибутки фармерів в друг ій 
половині цього року будуть 
більші в порівнянні з тим са-
мим часом минулого року. 

зерна, тювюну і олії. Мас 
бути менше кормів для худо-
би. Зменшаться ціни на ялін-
ник і на деякі роди зерна, але 
зате зростуть ціни на свині і 
яйця і більша кількість про-
даного молока вирівняюгь цю 

Б ю р о гадає, що стан із цоло- втрату, і тому готівкові при 
вини цього року дає право пс-
редбачати збільшений рух у 
продажі фармерських про-
дуктів. Цьогорічні жнива ма-
ють бути кращі як минулого 
року, і тому треба сподівя"іп-
ся, щ о збільшиться продаж 

бутќи фармерів в другі .і по-
ловині року будуть більші як 
в тому самому часі минулого 
року. Чисті прибутки ф а р к с -
рів в першій ПОЛОВИНІ Ц. р. 
виносили 11 більйонів' ДОЛИ' 
рів в річному відношенні. 

В.АМЕРИЦІ 

Союзівка, Кергонксон. — 
Головний Екзекутивний Ко-
мітет Українського Народного 
Союзу відбув тут минулої 
суботи, 13-го серпня, свої чер-
гові наради, предметом яких 
були актуальні організаційні 
і фінансові справи, як і за-
гальна активність. Окрему у-
вагу приділено справам Каяа-
дійської Канцелярії УНСоюзу 
та ѓіпотечним (моргеджовчм; 
інвестиціям, як 1 репрезснта-
ціі УНСоюзу у ряді крайових 
зібрань і конференцій. У на-
раді взяли участь усі члеіШ 
Ккіекутнвного Комітету: го-
ловннй пред';ідішк Д м и гро 
Галичий, що проводив нара-

дамп, заступниг.и гол. п р д -
нідн) ќа Иоснп Ллсогір і Ан-
на Гсрман, го почнќи секретар 
Ярослав Падо`: і головний 
касир Роман С і . б о д я н , як 
також редактор „Свободи" А. 
Дрчгпн. 

Џ Голопа с п і л к и Крайова 
Морська Унія Джозеф Кар ран, 
який відвідав СССР, розмов-
ляв із Хру'щовим, який ціканнв-
ся м:ійбутхімк виборами у ЗЛА. 
і який „зневажливо" говорив 
про віце-президента Ричарда 
М. Ніксона. називаючи його 
„не політиком, тільки працівкв 
ком у крамниці". — Хрущов 
сказав про Кениеді. що. він, 
здасться „мас розум". Хрущов 
вірить, що демократи виграють 
цьогорічні вибори. 

Представники УНС і УРС продовжували 
наради над питанням злуки 

Союзівка, Кергонксон. — j ники гол. предсідника Посип 
Минулої суботи. 13-го серпня. Лисогір і Анна Герман. гол. 

# Державний департамент 
відповів на ноту Польщі в спра-
ві польсько - німецького кордо-
ву, що цю справу вирішиться 
аж при підписуванні мирового 
договору з „цілим німецьким 
народом". Досі на основі .рі-
шень Потсдамської Конферен-
ціі Польща в. тільки адміністра-
тором так званих „відзисканнх 
земель". Варшава вислала була 

промови канцлера Аденауера, 
якай мирним способом домагав-
ся зміни теперішнього польсько-
німецького кордону. 

ф Уряд Публічного Здоров'я 
у Вашингтоні визначив в-член-
ну комісію, яка мас вивчати 
справу, як найкраще поборюва-
ти туберкульозќ. Цю недугу ви-
ліковують тепер впродовж мі-
сяцітз, а давніше на це треба бу-

иоту до Вахпияттону з приводу ло років. 

тії' в Америці та який дістав черги совстськнм „днплома-
від Іванова коло $500. Іва- том", видаленим із З Д А про-1 військ у внутрішньо-політпч-(ти Катанги, але з уваги "на 

танга. Мойсе Чомбе. Цей ос-
таяній не хотів спершу допус-
тити військ ОН до Катанги і 
ще в минулу п'ятницю, коли 
надлітав літак з Гаммершил-
дом у супроводі сімох транс-
портннх військових літаків, 
погрожував, що дозволить н а 
приземлення тільки літака з 
Гаммершилдом. Однак, коли 
Гаммершилд подав радіо-те-
лефонічну вістку, що або він 
приземлиться разом із своїм 
військом, або всі вони завер-
нуть до Леопольдвілю, Чомбе 
підкликав свою погрозу, зая-
аивши, що це було „непорозу-
мійпя". Він стрінув Гаммер-
шнлда на летовищі з великою 
нарадою. Швидко потім виса-
іплнсь в Влізабетвілі дві 

шведські сотні. Приявність ма-
рокканського генерала між 
прибулими старшинами ко-
мандування військ ОН вказує 
на те, що Гаммершилд плянус 
посилення військ в Катанзі 
ларокканською ча с т н н о ю. 
Люмумба висловив своє нев-
доволення, що до Катанги 
взагалі вислано білі війська. 
З висилкою військ ОН до Ка-
ганги він зв'язував надію при-
вернений там свого авторите-
гу, але становище Гаммер-
шилда ц ю надію розбило. 
Гаммершилд перевів двого-
Яинну нараду з Чомбе. Моск-
ва, яка постійно нацьковує 
Люмумбу проти бельгійців, 
проти Чомбе і тепер проти 
Гаммершнлда, повела у своє-
му радіо-пресовому апараті 
нову гостру атаку проти Гам-
мершилдо, щ о . той „стискав 
РЗ^ку і переговорює із зрадии-
ком конґолійських інтересів, 
бельгійським помелом, Чом-
бе". Люмумба погрожує похо-
дом конґолійських військ про-

нов був раніше, в pp. 1950^55, ітягом десятьох років. 

Розстріли французьких полонених 
зменшили шанси замирення в Альжирі 

Альжир. — Командування 
арабсько - альжирськнх пар-
тизанів повідомило, що роз-
стріляно двох молоденьких, 
22-річних французьких воя-
ків, Мішелл Кастеру й Клотер 
ле Ґалля, схоплених в полон, 
за здогадні їх злочини проти 
автихтонннх мешканців Аль-
жнру. Ця подія викликала у 
Франції хвилю обурення. Пра- тері : : ; 
ва французька преса вико-
ристовус ці насторї для про-
паґанди тези, що з альжир'-

ливе в ж е тепер будь - яке 
замирення. Сам французький 
уряд покищо не зайняв офі-
ного становища. Західна пре-
са висловлює переконання, 
що розстріли французьких 
полонених військовиків аль-
жирцями є відплатною ак-
цісю за екзекуції, що їх в 
останньому часі французи пе-
ревелн на кількох арабських 

Президент де 
Голь заявив, що нову де-
клярацію у справі Альжирў 
складе під час своєї подоро-

ськнми партизанами не мож- жі до Бретанії у вересні ц. р. 

СОТНІ ОСІБ ЕНТУЗІЯСТИЧНО ВІТАЛИ 
ВИСТУП КАНАДІЙСЬНОЇ „ЧАЙНИ" 

НА СОЮЗІВЦІ 
ГОВАРД САРДЖЕНТ, П Р Е З И Д Е Н Т АМЕРИКАНСЬ 
КОГО КОМІТЕТУ ВИЗВОЛЕННЯ, ТА ЙОГО СПІВ 
РОБІТНИКИ БУЛИ МІЖ ЧИСЛЕННИМИ ГОСТЯМИ 

НА ОСЕЛІ УНСОЮЗУ 
ювало красу і мальовничісті 

п р є д ставннки Українського 
Народного і Українсь. Робіт-
ннчого Союзів продовжували 
тут рекомендовані їхніми кон-
венціями та започатковані 
вже попередніми двома нара-
дами розмови над пнтаннням 
евентуальної злуки обидвох 
організацій. Предметом нарад 
були зокрема можливості ко-
ристей з такої злуки для чле-
нів обидвох організацій, як 
головно також для українсь-
кої спільноти в ЗДА і Канаді 
та для загольної української 
справи. В н а р а д а х взяли 
участь від Українськѓо Народ-
ного Союзу його гол. предсід-
ннк Дмитро Галичий, заступ- критикували католики в своїй 

секретар д-р Ярослав Падох і 
гол. касир Роман Слободян та 
редактор „Свободи" А. Дра-
ган, а від Українснькго Робіт-
ничого Союзу його гол. пред-
сідник Антін Ватюк, гол. сек-
ретар Теодор Миниќ і голови. 
фінансовий секретар Едвард 
Попіль та редактор „Народної 
Волі" д-р Матвій Стахів. 

9 Претегтантський тижневик 
..Ди Крісчіян Сеичері" в редак-
ційній статті називає обидвох 
президентських кандидатів „лі-
теплимн" в релігійних справах. 
Ніксон с квейкром. але це лому 
не перешкодило служити у 
фльоті. хоч квейкри с антнмілі-
тарнстн; Кенневді с католиком, 
але віїѓ часто складав такі зая-
ви в релігійних справа`: які 

Союзівка. Кергонксон. -
Хоч тут і там передчасно по-
жовклі листки на деревах та 
дещо холодніші на зміну ве-
чорі, як і дата на календарі 
вказують, що ми вже перей-
шлн цьогорічний вакаційниїї 
.‚Рубікон" і зближаємось до 
нового повакаційного сезону, 
то цього не помічається на 
Союзівці, виховно-відпочннко-
вій оселі Українського Народ-
ного Союзу в Кетскильських 
горах. Радше навпаки, як це 
недвозначно свідчив на цій о-
селі останній кінець тижня, 
один з найлюдніших і найак-
тнвнішнх за ввесь сезон. До 
цього міг у відповідній мірі 
причинитись заповідж є н и ќ 
раніше гостинній виступ ве-
ликої, бо зложеної з 50 осіб 
танцювальної групи „Чайка" 
з Гемилтону в Канаді, що 
впродовж півтора години сво-
го виступу збирала найбільш 
ентузіястнчні оплески бага-
тьох соток приявних гостей. 
Виступ відбувся під вільним 
небом, на спеціальній для ці-
сї мети приготованій плятфор-
мі біля самого великого ку-

виступу, бо танцюристи і їх 
мистецькі Продукції відбнва-
лнсь в чистому дзеркалі спо-
кінного та зі споду освітлено-
го плеса води. ТЃанцюристі 
виступали двома групами: чи 
сленнішою дорослою та мо 
лодшою, що мас свою окремз 
назву „Гопак" і виконали ці 
лий ряд українських народ-
них танків в оригінальній ін-
терпретацЛ та виведенні, три 
)ази зміняючи незрівняні сво-

СЮ красою українські націо-
нальні одяги. Програмою про-
зодилн адміністратор груп М. 
П. Перожак англійською мо-
вою та М. Кавќа з Клівленду 
українською мовою, що також 
виповняв своїми невнчерпни-
ми дотепами необхідні перер-
ви між поодинокими точками. 
Мистецьким керівником гру-
пи с Ярослав Клунь. На по-
чатку імпрези гол. предсідннк 
УНСоюзу Дмитро Галнчин, 
вітаючи гостей, привітав зо-
крема приявного на імпрезі 
президента Американсько г о 
Комітету для визволення п. 
Говарда Сарджента, що разом 

них спорах в Конго. Тому він 
відмовився забрати Люмумбу 
і членів його Уряду до Катан-
ґи. ствердивши, що воно бу-
ло б підтримкою для центра-
л і стичної політики, що її веде 

брак власного конґолійського 
летунства, віддаль кругло 
1.500 км. шляхом почерез 
джунглію і мізерний стан кон-
голійської армії, така погроза 
мас лиш пропаганднвний ха-

Люмумба та проти якої заяв-Ірактер — стверджують захід 
лясться прем'єр провінції Ќа-1 ні кореспонденти з Конга, 

Москва видалила американського туриста 
за його поведінку у Києві 

Москва. — У ході своєї пля- вант'і совстський 
нової і систематичної пропа-
ґанднвної кампанії проти Аме-
рнкн, яку посилено для вн-
творення відповідної атмосфе-
ри довкола процесу аротя 
американськѓо летуна Френ-
сіса Поверса, совстські власті 
видалили ще одного амерн-
каяського туриста. 21-річного 
л у д е н т а теології з . універси-
гету в Отіс, Кензас, Джеймса 
'Пульца^ За „Комсомольською 
'Іравдою" а минулої п'ятниці, 
'Иульц, який подорожував по 
^овстському Союзі з 12-ма ін-
иимп особами під спонзорст-
юм Міжнародного бюра по-
юрожі для членів організації 
'МКА і ІВКА (Асоціяціі мо-
іоднх чоловіків і молодих жі-
нок християн), „проводив ан-
тнсовстсньку агітацію і пошн-
рював провокаційні плітки" в 
столиці України Києві. Наз-

часопис 
твердить, що „знайшовся ле-
дар, який був готов запродати 
свою честь і совість за шмаття 
з закордонною маркою". Боль-
шевнцька г`азета д а л а цим 
зрозуміти, що хтось у Києві 
просив Шульца, чи той не 
мас на продаж чогось з одя-
гу —- як це роблять майже всі 
совстські громадяни у зустрі-
чах а американськими турис-
тами, а Шульц ніби пого-
дрвся та в добавок дав тому 
кисвлянннові три примірники 
Біблії. Ото ж Біблія — це в 
очах совстської влади — „ан-
тисовстська пропаганда" . . . 
Попереднього дня видалено 
з СССР американського турн-
ста, 27-річного Роберта Кріст-
неі)а за роблення світлин 
..військових об'єктів", за які 
большевикн вважають кож-
ний корабель, кожну заліз-
ничну стацію і кожний потяг. 

У СВІТІ 
ф Англійська соціялктнчиа 

Партія Праці в свому о(ріційно-
му органі приаиас упадок своїх 
чплнвін і вбачас найбільшу їх 
причину у - - пізньому віці'біль-
шости своїх членів. Партійний 
провід ставить собі за завдання 
.‚відмолодити" партію, без чого 
грозить їй загин. Друга иайгір-
ша познака слабостн англійсь-
ких соціялістів - їхній поділ 

могло силою прогнати бельгій-
Ців та щоб вислати з цісю ціл-
лю до Конга нові ѓганські кон-
тннгентн. Опозиція в ѓгансько-
му парляменті вказувала, що 
нема ніякого інтересу для Гга-
ну — виповідати війну Вельгіі. 
коли справа знаходиться в ру-
ках Об'сднаних Націй. 

Ф В Західній Німеччині велн-
ким спіхом корнстуиалнсь цьо-

пального басейну, що подво- (Закінчення на стор 4-ій) 

на правих і лівих, при чоцу ліві го літа асеклхіщійні компанії, 
стають комуністичними поплеи- які приймали обезпеченмя літ-
тачами. І нкків. що виїздили на ферії. — 

# В Японії мешканці місцево- проти дощу. Однак знайшлись 
сти Фухі пішли масовим демон-1 обманці, які вливали воду до 
страційним походом під амери-1 збірників, що були для компа-
канську команду недалекої ба-1 ній критеріями, чи дійсно в д а -
зн та заявили, що будуть пере- йому часі падав дощ. Ця спра-
водитн „сидючнй страйк" на ва наробила в Німеччині багато 
знак протесту проти стріляння І шуму. 
гострими набоями під час та- Џ ТАСХ^ повідомив, що со-
моиініх американських манев- встське державне видавництво 
Р1в- І видасть збірку театральних п'ес 

ф Ѓганський прем'ср Кваме: чоловіка відомої американської 
Нкрулаг зажадав від нарлямен- j фільмової зірки. Мерілей Мон-
ту повноваження, щоб військо ро. Артура Міллера. Міллер 
Ґганн. вислане до Конга під, мав завжди марку „проґресис-
пропором Об'сднаних Націй, та". 

f 
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Задніми дверима 
В уснігі творчості багатьох народів іс-

нують глумливі прислів'я про тну людей, 
що, викинуті з хати або не будучи запро-
шеними, примудряються пролазити назад 
задніми дверима. Ролќі такого пролазника 
хотів би відіграти тепер Нікіта Хрущов, 
який заявив, що вважав би для себе „всли-
кою честю" очолити совстську делегацію до 
ОН і взяти участь в Генеральній Асамблеї 
Об'єднаних Націй, скликаній на день 20 
вересня ц. р. п осідку 011. значить, в амо-
риканському. таки Пю Порќу. Цей його нрн-
Гзд до З`сдиненпх Держав Лмернкн мав би 
бути попередженні! підвідннамн в Мехіко. 
де Хрущов хоче тяти участь у відзначенні 
Дня Незалежності! тісї країна, і на Кубі, 
куди ного запросив Фідель Кастро через 
свого брата Равля, коли тон їздив до 
Москви. 

Враховуючи псі пропаґандпшіі и полі-
тичні корнеті, що їх добився Хрущов своїми 
минулорічними відвідинами в ЗДА, і, зо-
КрСМЯ. збІЛЬШСИИЛ СВОГО ОСобИСТОГО Щ)СС-
тнжу в Совстському Свюзі. московський 
диктатор, як виходить 'а висловленого ним 
бажання, хотів бік проскочити хитрощами 
на територію ЗДЛ. знаючи, и;о двері до Бі-
лого Дому бодай покищо йому замкнені. 
Іде ж Хрущову не про очолювання со-
встської делегації в ОН і не про бажання 
висловити безпосередньо позицію совстсь-
кого уряду в справі міжнародного роззбро-
сння, а про те, щоб знову стати СВОСЮ ИО-
гою на американській землі, не зважаючи 
на відкликання ним запросин Айзснгавсра 
до СССР. на всі кинуті ним на адресу Прс-
зндента і на самі З'сдниені Держави нахаб-
ні образн1 ЧИ навіть на його брутальні ло-
грози знніцити ЗДА далекосяжними раке-
тами. Намагаючися за всяку ціну прибути 
до ЗДА. Хрущов, без сумніву, илянус вико-
рнстаги 1 еьоральиу Асамблею ОН. щоб без-
посередньо звернутися до американського 
народу, понад головами його уряду. Коні-
ресу і всісі" американської публічної оиінії. 
після того, як сго."ми виступами в Мехіко й 
на Кубі він підтримай антнамериканські 
тенденції в тих країнах. 

Спроба Хрущова пролізти задніми две-
рнма до ЗДА. щоб ви корнета ти свос пере-
бування для чергових пропагандннних пнс-
тупів, поставить ного в ситуацію нахабної 
людини, якої не запрошувано, але якої і 
тих чи інших оглядів не можна ви кинути. 
У пропонованій ним навершннніи зустрічі 
в рямцях ОН ледве чн візьмуть участь го-
лови інших держав, і треба дуже сумшпа-
тися, чи засяде з ним разом не зважаючи 
навіть на свою останню дипломатичну зая-
ву в цій справі президент Айзенгапер. 
З другого боку перебування Хрущова п НЇо 
Йорќу дасть можливість і американським о-
фіційним колам і американському грома-
дянству іадемонструвати відкрито і бей ні-
яких недомовлень СРОС ставлення до іюго 
грубої і крутійської політики, зиманіфс-
стувати спою солідарність із справою пнзпо-
лення поневолених Москвою народів, яка 
дістала належну оцінку не тільки в нро-
клямаціях Тижня Поневолених Націй, але 
ѓі стас актуальною в очах широкого грона` 
цяиства. як не noKaavc остання редакційна 
стаття ..Ню Порк Таймеў". 

Представники поневолених Москвою 
націй зі свого боку зможуть під час иере-
бування Хрущова в ЗДА задсионструвати 
свос ставлення до кривавого диктатора ку-
ди ширше й виразніше, як це було мпну-
вото р'жу, копи він б} в офіційним гостем 
Президента ЗДА. 

і і 

10 важких тижнів ЗДА 
Лише десять тижнів ділять Америку ВІД 

виборів й' нового президента. Це розмірно 
короткий час, але він буде дуже важкий 
для її керівників, бо вимагатиме від них 
посиленої праці н уваги на кількох фрон-
тах. Занедбання будь-котрого з тих фрон-
тів загрожує створенням того „вакууму", 
який с притаманною рисою кожного перс-
ходового часу, кожної провізоріЃ. 

Президент і державний секретар Гертср 
у своїх виступах перестерегли, що такого 
„вакууму" ні в якому разі не може бути 
в двох ділянках: законодатній і закордонно-
політнчній. Гострі слова на адресу Конґрс-
су пригадали, що в засаді ,‚держава по-
над партіями" вміщується обов'язок актнв` 
НОГО й конструктивного законодавства, що 
йому не може перешкоджати навіть така 
преважлнва справа, як президентські пнбо-
ри. У своїх коментарях до останньої прс-
сової конференції Президента з минулої 
середи американська преса зазначила, що 
Д. Д. Айзенгавер перекреслив передбачення 
лжепророків, що від часу призначення кан-
дндатів на президента двома політичними 
партіями до дня виборів постане у Білому 
Домі „пустка". Навпаки, газети одностайно 
ствердили, що Д. Д. Айзенгавер проявляє 
тепер, може, навіть ще більшу як досі е-
нергію й зацікавлення всімн актуальними 
справами. 

Державний секретар Гертер перестеріг 
володарів Кремлю, щоб вони не розрахо-
вувалн у передвиборчому часі на пасив-
ність американського уряду у вирішуванні 
міжнародних справ. Гладке проведення в 
минулому тижні Сенатом ратифікації між-
народного договору про демілітаризацію 
Антарктичного обширу вказує на тісну 
співпрацю між Білим Домом і Капітолем, 
не вважаючи на прикрі для законодавців, 
особливо з демократичної більшости, слова 
Президента. Але ж годі дивуватись, що 
думки обох голів Крайових комітетів пар-
тій, які є сенаторами, Ніксон, який головує 
в Сенаті, Джансона, який є головою сенат-
ської більшости, Кеннеді і численнях інших 
законодавців, які тісно пов'язані з вибора-
мн. — мусять в ці дні роздвоїтися між спра-
вами. що стоять на денному порядку пар-
ляменту, і виборчою кампанією. 

Сама техніка цієї кампанії і зв'язані з 
нею питання — величезні, специфічно аме-
риканські. Ось так, наприклад, заловіджено, 
що обидва кандидати, Ричард Ніксон і 
Джан Кеннеді, проведуть „велику днску-
сію", надавайў через радіо-телевізійну сіть. 
Кандидати мають також власні специфічні 
турботи. Так, читаємо — найбільшою турбо-
тою Ричарда Ніксона є протидіяти у внбор-
чій кампанії аргументові, що він є спів-
вннний у безсумнівних помилках, що їх 
американська закордонна політика допусти-
лась за останніх сім років, і водночас вн-
минути закид, що він — нельояльний су-
проти Д. Д .Айзснгавсра. А найбільша тур-
бота Джана Кеннеді — протидіяти арґу-
ментові, що він не може рівнятися з Нгк-
соном своїм досвідом у державних оправах, 
зокрема в ділянці закордонної політики. 
Ричард Ніксон має клопіт із з'ясуванням, 
чн він с „старий Ніксон", член правого кри-
ла Республіканської партії, чи „новий", 
прихильник ліберальної течії. Тим часом 
Кеннеді мусить рахуватися з можливістю, 
що коли його католицьке віровизнання 
притягне йому голоси католиків, то про-
тестанти готові демонстративно піти проти 
нього, — він має також клопіт, чи при-
тягнення Адлся Стівенсона як одного з за-
кордонно - політичних дорадників і нази-
ваннл Стівенсона. як ного майбутнього дер-
жавного секретаря, не насторожить тих, що 
побоюються угодівських ходів . 

Тому цих найближчих десять тижнів — 
трудні і складні. Але протягом цих тижнів 
напевно не витвориться пустки в будь-якій 
ділянці велетенської машини ЗДА. 

jiL-xi і в LrtaiHiiJLMJin її л.іят 

СУДОВА КОМЕДІЯ 
Офіційний орган бонськогоюв, а цей знищіть". До речі 

уряду „Бюлетень" вмістив цей суддя залишився під ні-
статтю про ‚‚показові проце-
си" СССР у зв'язку з роз-
правою, яка мас відбутися 
протлі американського лету-
на Френсіса Поверса. ̀ ` „Бюле-
тень" подає, що процес буде 
ведений при відкритих две-
рях, бо большевицькі слідчі 
так ‚‚прочистили" тому лету-
нові мозок, що н родина йо-
го не пізнає. 

Автор цих рядків, як ко-
лишній „завсдующий 7-он ю-
рісконсультацісй во Львове", 
мав нагоду пізнати всі доро-
ги j стежки большевицького 
..правосуддя", бо консульта-
ція, яка містилася при вул. 
Сикстуськін, з усіх консуль-
тацій у Львові мала найбіль-
ше і найбільш різношерстої 
кліснтелі. Чн не найбільше 
знана була 7-ма юрісконсуль-
тація з „контрреволюційних 
справ", які на 99 відсотків 
„брав" для себе автор цих 
рядків, як завідувач. Ролю ад-
воката у большевицькіќ су-
довій комедії схарактернзу-
вав виразистими словами го-
лова обласного суду в Львові 
Юрко: „Защитнік ето помощ-
нік судьї", інакше кажучи він 
мас допомагати судові до вже 
винесеного присуду докласти 
свою „оборону", щоб назовні 
виходила совстська „слравед-
ливість". 

Конкретно, коли ііде про 
..контрреволюційні процеси 
— а таких було 90 відсотків 
львівському обласному суді 
го практика підписаного у до-
слівно щоденних процесах-ко-
іедіях дійшла до зеніту і до 

пізнання цілої забріханостп 
.іосковсько - большевнцьког( 
.судінннцтва". яке у праќти 

ці зводилось до цинічного ви-
слову: „следствісм НІСВД ус-
ановлєно ... От і вся „оборо 
:а". Проти постанови HKRT 
оді було підносити голосу 

..Следствісм НКВД установ 
пено" - це були альфа і оме 
ѓа цілої так званої судової ко 
медії. 

Автор цих рядків за півто 
ра року тієї судової комоді 
не може похвалитися жадниу 
успіхом у суді, бо коли МОВ.' 
про так звані контррсволю-
Чійні` процеси, то всі вони 
з-правила мусілн закінчитнся 
іасудом. Проти такого „дік 
дум" взагалі не можна було 
боротися. 

У большсвицькому сўліпни 
цтві неможливе зяільнеяня 
обвинуваченого за „контрре-
волюціниу діяльність". Гірш: 
ладом хай послужить такиь 
факт. Вносячи маленьку 
скаргу на відшкодування зл 
заподіяну шкоду до „народ-
ного суду", що містився при 
пл. Смольки в будинку, де 
мав свою адвокатську канце-
лярію покійний д-р Біляк, ав-
тор цих рядків ужив таких 
слів: „Жадаю відшкодування 
в сумі 1 рубля вісімдесяти ко-
пінок за панчохи і 90 рублів 
для заплати людині, яка буде 
стояти в черзі кільканадцяті 
годин, щоб купити ті паИчо-
хн." Справа смішна, і йде тут 
про особу, яка упавши перед 
будинком „Госбанку". нодер-
ла шовкові панчохи. По кіль-
кох днях суддя закликав ав-
тора позву і запитав його грі-
з'ним тоном: „А де ж це у 
Совстському Союзі існують о-
чсреді? У нас псе можна ку-
питн, хто тільки чого заба-
жас". Коли ж у відповідь на 
ці слова позивач показав че-
рез вікно чергу перед ..бака-
лісю", суддя засміявся і ска-
зав уже поправною українсь-
кою мовою: ..Маєте щастя, 
що натрапили на українця, а 
то справа пішла б до проќў 
рора. Напишіть другий по-

мецькою окупацією і автор 
цих рядків бачився з ним. 

Ще одною характернстнч-
ною прикметою большевиць-
кого суду с заборона адвока-
тові робити будь-які нотатки 
з процесових актів, так що на 
розправу мусить іти він зов-
сім ;.сліпий", хібащо запам-
ятас якісь моменти, читаючи 

рогоколи у СЛІД іо. о. лк 
ібвпнувачсння, якщо адво 
;ат дістане ного в свої, руки 
ііс. і-ч закінчення розправ) 
іуспть він віддати до суде 
их іктів. В засаді псі ти' 

звані контрреволюційні роз-
,j,i. .1 ь . л и . u.iHJii.cji п р И .:а 

:ритих дверях. Явність роз 
ірав - це побожне бажанні 
ісіх підсудних, бо тоді моѓл і 
З вони бодай побачити свої: 
рідних чи знайомих. Такоя 
знесення прохань про допу-
цення свідків рішуче внклю 
.сне. бо розгляд „контррево 
поцінних" справ ніколи И( 
іідкладасться. а мусить буп 
окіпчсний того дня, на якні 

іизначнло НКВД. 
Нарешті иі.е один дока: 

.о.-п.іневнцько-московської за 
іпіхяности: про вирок, лкиі 

засуджує підсудного на кару 
. . . , . о („Нисч^уЮ МСру Ililhll 
анія"); адвокат не може ска 
ати стороні, яка просила пр( 
.борону підсудного. На пи-
ання, т о адвокат мас скази 
п стороні, суддя вияснив 
jo6. мовляв, сторону треб; 
.опід(імптн, що суд ще не вп 

ліс рішення. 
Цс все було за часів черво 

югі) царя Иоснфа І. коли дія 
ш безконтрольно суди НКВД 
то яких належали всі „коятр 
тевапоційні справн". Післг 
`мерти Сталіна і ліквідац: 
сата І̀ )ерії владу всеспльноп 
ІКПЛ нібито обмежено. НК 
уряські суди вже не мають 

безмежних прав, але над су-
(івництвоя так само виситі 
меч Дамокля у виді всссиль-
юї партії, яка зайняла тепег 
чісце НКВД. Отже по суті 
іічого не змінилося в чсрво-
сому царстві. 

ІЦождо справи амсрпкан-
:ького лстуна, якого „судити-
4е" московсько -большевиць-
'он СУД. то вже тепер МОЖИЃ 

ствердити, що він „признасть-
я'" в усьому: що був шпнгу-
(ом і що робив усе на дору 
існня американського уря-
лу, та з доручення Вол Стрі-
`у і взагалі „гнилого капіта-
іізму". який, мовляв. веде 
иперіялістично-агресивну по-
дітику у відношенні до Со-
зстського Союзу. Треба раху-
аатисл з тим, що Поверса за-
судять на кару емерги. і що 
червоний цар Нікіта І вико-
рнстає цей вирок для шанта-
жу, щоб дістати взамінў зп 
Поверса декількох своїх шпи-
гунів, які діяли на терені А-
мсрики. 

Р. К. 

ДОВГІ ТІНІ.. . 
Довгі тіні нічні 
Залягають обабіч дороги. 
І тремтить, наче струни. 
Між віттям в гаях темнота. 
І дзвенять солов'ї. 
І дзвенять солов'ї до знемоги. 
НІ, то тьохкас серце 

,1 в іншого серця пита: 
Гь_ Любиш? Любиш? 

Тьох - тьох ! .. 
Солов'їною мовою серця 
РозтрИвоженп ніч 
Б'є па сполох листками ОСИК. 
—; Дуже . . . Дуже! 

Тьох - тьох ! .. 
І, мов човник легкий 

бел весельця. 
Угорі - угорі 
Закружлявсь - закрутивсь 

молодик... 
. ТАМАРА КОЛОМїЄЦЬ 

І ' '" — 

ШКІДЛИВІ ПРОЯВИ У ШКІЛЬНИХ 
ПІДРУЧНИКАХ 

Під заголовком „Комунізм 
у шкільних підручниках" — 
протестантський (міжконфе-
сійннй) журнал „Крншчсн 
Ікономікс" вмістив свої жур-
лнві рефлекси на цю стару 
й наболілу тему.' У серпнево' 
му числі цього гостро антн-
комуністнчного журналу, що 
його редагує ВІДОМИЙ у ЗДА 
духовніїќ і соціолог, Говард 
Е. Кіршнер. піддаяо гострій 
критиці небезпечне для шкі-
льної молоді лянсування пре-
різними комуністичними до-
сягненнями на терені СССР, 
зокрема в господарській та 
технічній ділянках. 

Немає двох думок, читас-
мо на вступі згаданої статті, 
-цо російський комунізм зиас 
гаразд, яку силу становить 
для нього пропаганда Не 
лише у себе вдома, але й за 
кордоном, комуністи — непе-
ревершені „мистці" у цьому 
відношенні. На терені ЗДА, 
ч зв'язку з інтенсивним нав-
чанняи по тутешніх школах 
російської мови, свідомо або 
і ні — виходить на сторінки 

деяких шкільних підручнії-
кіп теляче захоплення „не-
бувалими й грандіозними" 
досягненнями в СССР, всім 
тим, що совстське. Одночас-
но з вивченням російської мо-
ви — американська шкільна 
молодь зазнає небезпечної ін-
іоктрннації комунізмом. 

Для прикладу автор наво-
днть маркантні місця з „Під-
ручника ўпрощеної („симплі-
фасд") російської мови", ав-
горамн якого с Міша Г. Фа-
ср та Арон Прессмен. У трнд-
цять першій лекції вміщено 
тут такі тенденційні й зовсім 
не „мовознавчі" інформації 
про совстську систему: „Впро. 
довж цілого дня колгоспники 
працюють на полі, а колгосл-
ниці — на своїх городах. По 
містах також багато роботи 
має кожний у літню пору. 
Наприкінці квітНл і на по-
чатку травня студенти при-
готовляються до іспитів, а 
жінки зайняті по домах сво-
сю щоденною працею. Чоло-
вікн у вільних від роботи 
днях миють і чнстять-направ-
ллють свої авта або трудяться 
у себе в садку. Вони завжди 
співають своїх веселих пісень 
і багато сміються. Всі вони 
щасливі". 

Отак розписують Міша Г. 
Фаср та Арон Прессмен про 
„райське" життя закріпаче-
них у колгоспах і на фабри-
ках мільйонів советських ра-
бів! І то не для старших, зрі-
вноважених читачів ,а для 
малокритнчної шкільної мо-
лоді. Що ж скажуть і поду-
мають, прочитавши таку не-
правду, тутешні учні: — об-
ставннн життя в СССР зовсім 
такі, як і ЗДА — у кожного 

ГОЛОСИ ЧЕТАЧІВ 

„фармера" свос авто, він за-
бавлясться після праці бсз-
журно з свосю родиною, мас 
свої .'‚гуд тайми", зовсім на а-
мернканськйй зразок . . . Ще 
й виспівўе на ціле горло у 
таких СОЦІАЛІСТИЧНИХ „гараз-
Дах". 

Автор статті в „Крпшчсн 
Ікономікс" подас від себе та-
Ке: „Чимало з нас маля иа-
году бачити на свої очі со-
встські колгоспи, ми бачили 
також знедолених, зрезигяо-
ваиих, виголоджених совстсь-
кнх „фермерів" і їхніх жінок 
та дітей на важкій праці. Ми 
бачили, як ці істоти вертали-
ся додому після цілоденної 
праці — до своїх сумних, за-
недбаних хат. Ці сцени не 
були для американських оче-
видців такі атрактивні. як це 
Змальовано в цьому підручнн-
ку для нашої молоді!" 

В підручнику російської 
мови для початківців, скла-
іеної для шкіл Лілею Парґ-
мент, подано такий опис мо-
сковського метра (собвею): 
„Таке досягнення совстсько-
го будівництва було б неми-
слиме, якби все населення не 
взяло активної участи в його 
спорудженні. З усіх кінців 
держави прибували охотннкн, 
щоб своїм вкладом причини-
тнся до його успішного завср-
шення. Московське метро бу-
ло будоване таким саміѓм ен-
тузіязмом мас, як свого часу 
будовано в Европі монумента-
льні храми. Багато народу 
пожертвувало для цього свій 
вільний від щоденної роботи 
час". 

Згаданий нюйоркський про-
тестаятський журнал слушно 
зазначає, що єдиною істори-
чною паралелею до московсь-
кого метра можуть бути хіба 
старовинні піраміди єгипетсь-
ких фараонів, але ніяк і ні-
колн — європейські храми! 
Ухвалою комуністичної пар-
тії. з січня 1934 p., змобіліло-
вано примусово тисячі насе-
іеняя для примусової робо-
тн над будовою цього москов-
:ького „чуда світу"! 

Під кінець своїх невеселих 
оефлексій автор каже, що а-
мєртгканська молодь конче 
мусить вчитися російської мо 
ви (української теж — Т. К.) 
але в жадному разі не вільне 
натовкмачувати її такими фа-
льснфікатамн, як Цс подано .̀. 
цих двох підручниках. Треб? 
сподіватися, що цей і інші а-
налогічні голоси перестороги 
дійдуть до тих, що мають очі 
але не бачать, мають вуха 
але не чують... Не бачать і не 
чують небезпечної пропаґан-
ди комўЌізму навіть на сто-
рінках шкільних підручників 

Т. К. 

Парламент у Ляосі висловив недовір'я 
легальному урядові 

Віснціян. — Влада револю-
ційного ` уряду, очолюваного 
капітаном КонЃом Ле обмежу-
сться далі тільки до столиці 
2-мільйоиоввої країни Ляос. 
Другий уряд знаходиться в 
резиденції короля Л ю а н г у 
Прабанґ, і той уряд прем'єра 
Тіяо Сомсаніта ще не зрікся, 
лармащо Конг Ле проголосив 
відповідний заклик через ві-
снціянське радіо. Конг Ле 
з а п р 0 п онуваВ колишньому 
прем'єрові князеві Суванна 
Фоумі створити новий ляось-
кнй уряд на базі закордонно-
иолітичної невтральностн і 
внутрішньо - політичного за-
мпрення з кояуяістнчннми 
партпзагіами. Князь Фоума 

лення його з листи 40-ка чле-
нів революційного комітету, 
що її проголосив Конг Ле. За 
твердженням західніх корес-
пондентів цей ляоськнй сот-
ник спірасться на 800 вояках 
гарнізону в столиці Вієнціяні 
та, може, має за собою ще 
3,000 війська в найближчій 
околиці. Віснціянська армія 
нараховує 30,000 вояків, але 
легальний уряд Сомсаніта не 
може вжити їх проти бунтарів 
з уваги на дощеву пору, яка 
перетворює щорічно.всі шля-
хи в Ляосі в непрохідну роз-
моклу смугу. В останній хви-
лині повідомляють, що 59-
члеиний парлямент Ляосу ви-
словнв вотум недовір'я ле-

відмовився і зажадав скрес- гальному урядові Сомсаніта. 

Д-р Філ. Микола А рќас 

Н А Ш С Т Е П 
(З довгої нн?ки спогадів) 

W) 

—А ѓцо ж. може й бачили, 
беркути довго живуть. . За-
говори вони. — чого б ми ті-
льки від них не довідались. 
І. помовчавши, додавав: - -
Кобзарям не повелося пробу-
лити народ наш. а їм напевне 
повелося б . . . 

Одного разу хтось з наших 
об'їждчиків зловив у стелу 
орля; тато наказав зробити 
йому велику клітку н поетя-
ВЯв її на терасі. Небавом ор-
ля виросло в лютого орла; 
ненажерливість його всіх ди-
вувала; ковтав біфштекс за 
біфпггексом, і все йому було 
мало, міг він, здасться, од-
т м заходом цілого вола з"їс-
ти. Приручитн його так і не 

j вдалося: гордовито відкидав 
і пін усі спроби з ним подру-
! житися і. якщо хтоиебудь о-
смілюваяся просунути в його 
клітку палець, розлючено на 

j нього накидався. Врешті тато 
І випустив його на волю, і по-
тім довгий час ще орел при-
.тітап до тераси й, покружляв-

, ти над нею. злипався у вн-
шиму 

Пам'ять людська — чудо-
дійна, але. разом з тим, і ви-
баглива та примхлива —- за-
фіксовус. що їй забажається, 
топить у забутті, що їй заба-
жасться. іноді якусь дурннч-
ку, не варту навіть уваги, о-
бертас в незнищимнЙ ґраніт-
ний монумент, іноді якусь 

дуже важливу хвилину, я-
кийсь пам'ятний момент візь-
ме й знищить, немов ножем 
відітне від низки спогадів. 

Дрофи, розуміється, дурнн-
чка в тій низці, а ось і досі 
так виразно перед моїми очн-
мн проетиласться ділянка на-
шого степу над Вонючою бал-
кою і гурти дроф на ньому. 
П'ятдесят літ минуло з того 
часу, я картинка та стоїть. 
живо пеѓ`чі мною. Баский 
коник мій Отамаичик виніс 

j мене на горбок; у буйнотрав-
! ній лощині я побачив велике 
'стадо дроф; вони паслися, 
! масстатно походжаючи по 
j траві; оддалік від гуртовища, 
J щохвилини витягуючи шиї Й 
! озираючись, вартували, ма-
; буть, дрофичі; зараз же во-
I ни запримітили мене, і все 
і сТядо, як струсі, кинулись 
геть. З місця злетіти дрофи 

І не можуть із-за своєї ваги, а 
„стартують" з розгону, як лі-
такн. Мій коник голосно за-
ржав. задоволений, мабуть, 
враженням, яке справив на 
дроф, розпушяв явіст і по-

ніс мене слідом за ними. 
П'ятдесят літ тому . . . А й за-
раз я вдихаю аромати квіту-
чого стопу, бачу маючу во-
рону гриву мого гнідка, чую 
його заливисте ржання і 
дзвінку пісню жайворонків у 
неб і . . . 

Розумі{ѓться, в степу було 
багато куропатви та перепі-
лок. посмітюшок з чубарнка-
ми ня голівках, але великою 
рідкістю була хохітва, улюб-
ленка справжньої дичини, чн-
мало було валюшнів там, де 
були заліснені яруги, довго-
дзьобих степових куликів — 
грициків, галнччя, гайворон-
ня, ворон-ґав; шпачині зграї 
переметувалися з тернища на 
тернище, висвистували дроз-
ди та чорнопері коси, а дріб-
ноти не зрахувати: вільшан-
ка гніздилася у вільшині ко-
ло станків, так само очсро-
тяяка, коноплянка, вівсянка 
— в полі; останню звали у 
нас теж жовтогрудќою, вігма-
хували хвостяками трясогуз-
кн, чубаті одуди оздобляли 

був не від того, щоб налякя-
тн своїм несподіваним дерко-
том задуманого подорожньо-
го. само собою окрізь стреко-
тали метушливі сороки, пере-
літалн синички, мухоловки, 
шустрі ластівки, галасливі го-
робці. стрижі, дикі голуби, 
горлички. МартНни-рнбалки 
пригіадалн до синіх хвиль Бў. 
ѓа, залітали й чайки, і жа-
лібний кнгіт їх лунав тоді по 
округах, нирець гойдався на 
хвилях, а потім гульк і щс-
зав, щоб випірнути тридцять 
сажнів, далі; і як ми заздри-
ли тим птичи'м підводним 
човнам: ось так поплавати б 
під водою, подивитися, що на 
дні робиться, як бички з ра-
ками воюють. 

Дикі гуси, лебеді й журавлі 
затримувались у нас тільки 
під час перелету. Чаплі й ми-
лі старосвітські чорногузи 
панували в болотах і на со-
лончаку, а жили у велнчез-
ннх гяі$дах на розгіллях ви-
сокйх дерев, чи на дахах се-
лянських хат та ваших 

жежі: віщо-прозорливі чорно-
гузи наперед знали, де спа-
лахнс пожежа, і заздалегідь 
кидали в тому місці свос гні-
здо, а людям тоді хоч внби-
райся з хати: не минути не-
щастя. 

Багато в степах було яст-
рубів, кібців і сорокопутів; 
великого клопоту завдавали 
ггташні шуліки й канюки: 
зчиняли вони згубне пусто-
шення у пташнику. Спосте-
рігиігі їх. квоЧкй голосним 
криком здіймали тривогу, а 
курчата, в панічному пере-
ляці, але, як на команду, хо-
валися під їхніми крилами, 
баба ж Прісьяа, наша пташи-
на королева, хапала в руки 
жарівню й калатало, вибіга-
ла надвір і, знявши несусвіт-
ній гуркіт, верескливо репе-
тувала, вигукуючн: атата-іті-
ѓгі`кшш! Таке стовпотворіння 
лякало хижака, і він ні з 
ЧИќ забирався геть. Але як-
що пташниці не було, пгуліка 
коміть-головою, мов камінь, 
падав додолу, хапав жертву, 

тявши її в лазурях, і щезав 
з очей. 

Пугачі-сичі ft пўѓульки гні-
здилися в дуплах та на го-
рищах клунь і різних госпо-
дарських будівель; вечорами 
вони часто відвідували нас 
і, сівши на самім вершку сто-
доли чн повітки, починали 
жалібно й одночасно злові-
що нарікати-проквилятн: — 
„Поховав! Поховав!" — І, 
прислухаючись до його голо-
сіння, всі з острахом казали: 
— „ОЙ, на біду кричить, са-
тана, 'смерть комусь віщує". 
Тато ж мій, почувши лемент 
новітнього дива, лаконічно о-
гризався, обернувшись вбік 
набридливого Азраїла: — 
..На дурну голову, халсло 
крилата ‚щоб ти здох!" 

Літніми вечорамн праслу-
хувалнся ми з тераси до уко-
лнслнвого ft гомінкого при-
бою бузьких хвиль; -давно 
вже стих вітер, а хвилі все 
рокотали - співали .Батько 
довго сидів мовчки, задумав-

ІП'О ФОНД НАГЛО! % 
ПОТРЕБИ. 

Вістка про створення Фонду 
Наглої Потреби ўздоровила 
мене частинно після перебу-
тої мною операції; Мої нудні 
шпитальні дні ставали не та-
кі болючі, як я починав роз-
думуватн, скільки то „грома-
да по нитці" може зробити 
добродійств і прост'о чуд для 
нашої української ` справи. 
Цих кілька долярів напевно 
не оскорбнть ні 'однієї укра-
їнської родини. Часом декому 
тяжко фінансово, але коли в 
когось збереглось ще украін-
ське серце, то його роднна 
відмовить собі дечого, а таки 
пожертвує на ФНП із заДо-
воленяям та гордістю. Ще во-
сени 1959 року я написав був 
обширний лист до УНС. в я-
коиу я з'ясовував конечність 
заснування українського сн-
ротинця на Союзівці чн деін-
дс. що є дуже легке до здій-
снсння, якщо б кожен член 
добровільно з а д е клярував 
свої дивіденди протягом кіль-
кох років на ту, ціль. Щоб 
доказати можливість мого 
проекту, я вже тоді декляру-
вав усі свої дивіденди, а нині 
годжуся переслати 'їх на Фонд 
Наглої Потреби, тому, що 
більшість українських грома-
дян визнали це за найбільш 
відповідну ціль... Сподіваюся 
мільйонового капіталу з ма-
іеньких сум, бо в сдності си-
іа, а ми всі с певні, ЩО УН-
Союз совісно використає цей 
капітал для великої цілі. 

С. Зобн%е 
(Рочсстер, Н. Й.) 

# 
Хай буде благословенна 

щаслива і така дуже на часі 
думка створити Фонд Наглої 
Потреби! 

П. О. М. Смородські 
(Пасссйк, Н. Дзк.) 

# 
Дуже я вдоволений, ЩО У' 

країнський Народний Союз 
начебто внчув мої думки, які 
я вже здавна висловлював. 
Жаль тільки, що — як дові-
дуюся — великий процент 
членів УНСоюзу не хочуть 
пересилати своїх дивідендо-
иих чеків на Фонд Наглої По-
треби і задержують їх дуже 
часто із незнання. Добре бу-
ло б, щоб секретарі Відділів 
поінформували про Фонд Н. 
П. членів УНС і заохочували 
їх для жертвування своїх ди-
віденд на ту ціль.. 

Лободоцький Осип 
(Дітройт) 

Якщо ми співасмо, що „по-
ложимо душу і тіло за нашу 
свободу", то положім теж і то-
го маленького чека і пока-
жім, що ми „браття з козаць-
кого роду". 

Никола Перчик 
(Рочсстер} 

В залученні пересилаю мій 
дивідендовнй чек на Фонд На-
глої Потреби і нехай Бог бла-
гословить розпочате Вами до-
бре Діло, щоб воно вийшло на 
потіху нам і нашим майбут-
ніи поколінням. 

Людмила Бсрмсс 

Проголошення Вашого зВ-
клику в справі Фонду Наглої 
Потреби мас гарну, патріотн-
шу і харнтативну Ціль, бо На-
гла потреба Може трапитися 
майже в кожній'родині і то-
ді треба їй вдаватися до своїх 
приятелів або До сусідів за 
поміччю. Отже дуже на місці, 
:цоб така могутня органгзя-
ція, як УНСоюз, мала такий 
фонд і вживала його на різ-
ні важливі ц'ілі... Я. як стя-
рнй піонер, посилаю 10 доля-
рів на Фонд Наглої Потреби, 
хоч я с членом іншої органі-
зації. яка покищо такого Фон-
ду не мас. Але таку ціль ѓре-
ба нам підтримати — не тіль-
ки союзовцям. Нехай цілИЙ 
паш патріотичний загал вІД-
гукнетвсд, бо „громада по ЯИ-
гці. а бідному сорочка". У 
мене на плечах 78 літ нуж-
дснного життя і вже 8 років 
я перебуваю на старечій пен-
сії — 80 долярів місячно, але 
ж даю і свій вклад до цього 
ФНП. бо такий фонд повинен 
-снувати не тільки при УН-
Союзі, а також при кожній 
поважній установі,, 

Василь ІІІанайда 
(Розсвіл, Ши``ї.) 

алеї вашого саду, а деркач клу^ь, охороняючи Ьс від по- а потім сторчма звивався, за- шнсь і підперши щоку рукою, 

В залученні звертаю тр. че-
ки на Фонд Наглої Потреби. 
Організація, яка стало робить 
прогрес і творить духові і иа-
теріяльні цінності заслуговує 
на підтримку наш'ого грома-
дянства. Щастн Боже! 

7нж. Іван Фур 
(Клівленд, Огайо) 

Вповні одобряю" Вашу іні-
ціятиву складати пожертви 
на Фонд Наглої Потреби. Да-
вайте по більше закликів у 
Цій справі, бо наші українці, 
аќ щось дати, то дуже отя-
жілі. 

Роман Коцик 
(Рочестер, Н. Я.) 

а потім враз ніби прокидався 
й казав моїй неньці: 

— А все ж таки, мол дй-
тннко, я, здається, розумію, 
що оповідав вам старий Вуг-
П п а я і с . . . 



H. 156. СВОБОДА, ВШГОРОК, 16-го СЕРПНЯ 1960 

З СО$ЄТСЬКОІ ПРЕСИ 
ЙЛ МЕЖГ-СУЙЛІНПОСТІІ І ГЛУПСТВА 

„Коли ми прочитали цього 
листа, — пише кореспондент 
„ІзвестіЛ" (6 серпня ц. p.), — 
ми не повірили'. Ми знали ле-
ґенду, про Вавилонську баш-
ту, чули про Рейнський со-
бор. бачили образќи `егапет-
ських пірамід. Але те, про що 
писали нам мешканці будин-
ку ч. 47 по Ќўаўзовському 
провулку — перевищувало 
всяке уявлення. Ми поїхали 
на вказане місце і- перекона-
лися в убогості власної фан-
тазії. Перед нами стояв будн-
нок нечуваний в історії архі-
тектури, — будинЬк, до якого 
годі було ввійти, `бо' будівники 
„забули" зробити^.. двері. 
Лише крізь невеличку дірку 
в стіні можна було Іполюбува-
тися порожніми - кімнатами з 
сусіднього мешкання. Ц е й 
унікальний будинок існує в 
К и є в і вже три - роки. І ми 
даємо його точну' адресу . . . " 

Головний інжейе^ будівель-
ного управління на запит хо-
респондентів відп'овів: 

— Погоджуюсь.. Будиночок 
ми справді спорудили дурну-
ватнй. Але ндше'Ліло малень-
ке — проект дано, ми його н 
реалізуємо. 

— А затверджений проект 
для нас закон, -4 підтримав 
його головний інженер тресті'. 

„Ну. а будівельники, — обу-
рюються кореспонденти, — 
невже ж вони не бачили, що 
будують кам'яню гробницю 
замість меш-кал ьного дому ? 
Ні, вони не могли не бачити, 
вони навіть дивувались, стис-
кувалн плечима, але продов-
жувалн будувати. Бо все те 
було — згідно з затвердже-
ним проектом.. ." 

ВИКОНУЮТЬ л л я н и 
СЕМИРІЧКИ 

На харківському заводі „Ме-
дична апаратура'", . — пише 
кореспондент „Радянської Ук-
раїнн", — наприкінці кожно-
го місяця перед і складанням 
звіту збирають готові прила-
ди і переносять їх на склад. 
Начальник складу підписує 
акт про прийняття „готової 
продукції", а начальник пля-
нопого відділу на підставі цієї 
фальшивки складає другу 
фальшивку — про те, що 
плян виконано. На початку 
наступного місяця" „готову 
продукцію" забирають знову 
до заводського цеху і, абияк 
викінчивши, відсилають на 
адреси замовців. Ці факти 
встановила комісія, харківсь-
кого обласного комітету пар-
тії і прийняла рішення пока-
рати шахраїв. Та ба! — кон-
статув кореспондент. — На 
заводі й по сьогодні залиши-
лося все по-старому. А ди-
ректор заводу С.м 'іѓ я н і н о в, 
який, всупереч здоровому глу-

здові, також залишився на 
своєму пості, в червні місяці 
знову приписав до пляну не-
існуючої продукції на 140 тн-
сяч рублів . . . 

І ТУТ НЕ ОБІЙШЛОСЯ... 

Наприкінці травня ц. p., 
коли з наказу Москви відзна-
чувано 120-річчя в дня каро-
дження композитора Петра 
Чанковського, редактор газе-
ти ‚.Радянська Культура" в 
числі 42-му написав дослів 
но таке: „Жадна з республік 
Радянського Союзу, крім РР 
СФР (Російської Радянської 
Саціялістичвої Федеративної 
Республіка. — Ред.), не ноже 
вважати П. І. Чайковського 
своїм національним конпоаи 
тором, хоч він для всіх доро-
гнй і близький. Лише Укра-
їаа, де він так довго жив і тво-
рав, де написав опери „Ко-
валь Вакула" („Черевички") 
і „Мазепа", Другу українсь-
ку симфонію, Першая кон-
церт для фортепіяна з оркест-
рою. романс і дует на слова 
Т. Г. Шевченка та інші тво-
рн, в яких оспівується її ми-
нуле, — по праву ділить його 
національну приналежність 
з своїми старшими братами-
росіянами.. ." 

Отже, й тут не обійшлося 
без „старшого брата". 

АКТОРИ — ПАРТІЙНІ 
ВИВРАНЦІ 

У київській газеті „Радян-
ська Культура" проголошено 
конкурс „по відбору кіноакто-
рів до штату Київської кіно-
студії ім. О. Довженка". По-
просту кажуча, проголошено 
конкурс на заміщення вакант-
них місць в тій кіностудії. 
Конкурс мас на меті: „залу-
чнпі до постійної праці в кі-
номистецтві найбільш обда-
рованнх та професійно підго-
тованих акторів, а також та-
лановитої акторської молоді". 
Здавалося б, справа зрозумі-
ла — кіностудія потребує до-
брих акторів, які добре внко-
нуваля б свої ролі у художніх 
кінофільмах, отже єдиним 
критерієм при їх виборі ма-
ли б бути їхні здібності і про-
фесійна підготова. Але в Мі-
ністерстві Культури Україн-
ської ССР думають Інакше, 
бо одною з вирішальних умов 
для прийняття актора до тієї 
студії є його політична „бла-
гонадійність". І тому в оголо-
шенні про цей конкурс ска-
зано дослівно: „В роботах 
конкурсової комісії, крім П 
членів, бері'ть участь персо-
нально: секретар партійної 
організації, голова фабрнч-
ного комітету і секретар ком-
сомольського комітету студії". 

Змагання в українознавстві учнів Р. Ш. 
в Сиракюзах, Н. Й. 

Учасники змагань в українознавстві Р. Ш. в Снракюзах.'Н. П. 
Посередині Люба Мазурок (х) , яка здобула перше місце 

Увага! Округи Увага! 
Твердого Вугляного Басейну! 
О К Р У Ж Н І ЗБОРИ 

Відділів: 

1, 2. 7, 9, 28, 31, 78, 85. 90, 98, 
164, 186, 201, 228, 242, 265, 305, 314, 333, 357, 

365, 382, 429. 
— в і д б у д у т ь с я — 

в неділю, 21-го серпня 1960 р. 
точно в год. 2:00 по полудні 

ST. MICHAEL CLUB HOUSE 
у FRACKViLL, Pa. 

0 
В програмі Зборів с дуже важливі справи до вирішення, 

та справа пожвавлення праці нашої Округи. 
Ф 

До участи в Зборах запрошені представники та конпенціп-
ні делегати всіх внщилгаданих Відділів УНСоюзу. як та-

кож увесь Союзовип загал. 
Ф 

ІНа Зборах буде присутній 
гол. предсідяйк Українського Народного Союзу, 

Дмитро Галичий. 
- М. ГЕНТОШ — прсдсідинк Округи 
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Прийшов місяць СЕРПЕНЬ, в якому майже 
Кожен одержує свої відпочинкові вакації, тому не 
марнуйте ось цього часу, використайте його вповні, 

— В І Д В І Д А Й Т Е — 
УКРАЇНСЬКУ В А К А Д т Я У ОСЕЛЮ 

Д Н І П Р О 
а переконаєтесь наочно, що це дійсно місце, де можна 

перевести: свої вакації з повним задоволенням. 
0 

До Вашої розривќи, мя маємо велике ОЗЕРО, яке простя-
гасться поверх дві милі, поїздка човнами, риболовля, підби-
яянка, пінґ-поиґ, великий купелевип басейн, відновлені кім-

натн, гарний краєвид. 
УКРАЇНСЬКА КУХНЯ — НИЗЬКІ ЦІНИ. 

0 
Прошу замовляти на адресу: 

DNIPRO CORP. 
BRIGGS HI-WAY. — ELLENV1LLE, N- Y. 

Tel. No.: Ellenvffle 1070 
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Український „Мазепннський 
Конкурс", що відбувся у 1959 
р. між українською молоддю 
ЗДА с добрим прикладом ду-
хового змагання між молод-
дю. Очевидно сюди належа-
ли і ті легкоатлетичні зма-
гання, які йдуть по прннцн-
пам „в здоровому тілі, здоро-
ва душа", даючи перевагу ду-
ші. Тут хочемо розказати про 
оригінальні змагання, прове-
дені вже вдруге н а , терені 
„Рідної Школи" (Курси Ук-
рашознавства) в Сиракюзах, 
Н. И. Цей конкурс с такий 
гарний, а до того під педаго-
гічним оглядом конструктив-
ннй, що варта поширити його 
на всі наші „Рідні Школи" в 
Америці і Канаді. Ініціятором 
його та водночас уже повтор-
ним його реалізатором с дов-
голітня керівникќа Р. Ш. в 
Сиракюзах, пані мґр. Марія 
Логаза, відома виховниця 
пластової молоді в Европі і 
ЗДА. 

Навчаючи довший час в Р. 
Ш. та стрічаючись з нашою 
молоддю на пласт, сходинах 
чи в пласт, таборах, пані М. 
Логаза бачила брак ентузіяз-
му в наших дітей до рідної 
книжки, історії, а то і слова. 
Роздумуючи часто над новн-
ми методами виховання, вона 
пригадала собі з „колншньо-
го свойого юного кодексу", 
що всяка молодь любить зав-
жди з кимось або в чомусь 
змагатися і за це нагородами 
хвалитися . . . оце в 1959 році 
перший раз (на пробу), а в 
1960 р. вже вдруге проголоси-
ла вона в своїй Р. Ш. в Сира-
кюзах. „Змагання в україно-
знавстві" (за найкращу уче-
ницю-ня в Р. Ш.), визначив-
шн наперед солідні 3 нагоро-
дн: 1) нагорода: оплата за 2-
тижневий побут в літньому 
таборі (Пласту чи Суму); 2) 
2-га і 3-тя нагороди — цінні 
книжки, вартосте 20 до 40 до-
лярів. Поставлено 10 вимог 
конкурсу: 1) Учень (ця) зо-
бов'язаний прочитати кож-
ного дня 10 сторінок україн-
ської книжки, 2) 3 прочита-
ної книжки написати корот-
кнй зміст. 3) К о ж н о ч а с н о 
прийти в означений день до 
провірки. 4) Не опустити ні 
одної лекції в Р. Ш. 5) Бути 
завжди солідно приготованим 
на кожну годину українознав-
СТВР. 6) Вивчити добре істо-
рію України, особливо період 
визвольної боротьби 1914-1921 
pp. 7) Знати життєписи: Т. 
Шевченка, І. Франка, М. Ша-
шкевича й Лесі Українки, та 
по два вірші з їх творчости. 8) 
Написати задачу: Як я пови-
нен жити, щоб вирости на ко-
рисного і чесного українця 
(до 150 слів). 9) 3 українця-
ми говорити лише по ўкраїн-
ськи. 10) Що неділі й свята 
вислухати українську Служ-
бу Божу і проповідь. Це умо-
вини змагань для двох най-
вищнх кляс (6-тої і 7-мої); 
очевидно вони в 40—50 ґ', 
менші для нижчих кляс, бо в 
змаганнях прийняли участь 
всі кляси за внннятком пер-
шої. Змагання відбувалися на 
добровільній базі. Зголосило-
ся до змагань 85'X учнів. Ви-
держали до кінця 75г?. Зма-
гання тривали три, місяці: 
від 5-го березня до 5-го черв-
ня I960 р. В атмосферу зма-
гаяь втягнулися батьки, рід-
ня, я далі і вся свідома укра-
їнська громада, бо призиачн-
ла в нагороду змагунам по-
ва'жну суму — $322.00. 

змагунам (до речі 85% це у-
чениці!). але й то передовсім 
учителькам Р. Ш. в Сиракю-
зах — паням: М. Логаза, М. 
Велично, С. Жизневська, С. 
Фраціян та М. Тимяк. Всі во-
ни жертвенно працювали в Р. 
Ш. для добра української мо-
лоді. Шкода тільки, що на З 
до 4 сотні дітей в Сиракюзах 

На закінчення шкільного лише одна сотня ходить до 
року 23-го червня 1960 р. пер- J Р. Ш 

На кінець треба ще хоч ко-
оотко торкнутися деяких про-
блем тісно пов'язаних з ви-
хованням української молоді 
на чужині. 

З КОНЦЕРТОВОІ ЗАЛІ 

шу частину якого присвяче-
но було пам'яті Великого Мн-
трополита Кир Андрел Шеп-
тицького, по роздачі свідоцтв, 
битком наповнена авдиторія 
вислухала вислід змагань. 
Перше місце здобула Люба 
Мазуриќ (15 літ! учениця 
7-мої кляси (вона і в 1959 р. 
була першуном). Вона про-
читала впродовж 3-х місяців 
5,019 сторінок українських 
книжок (вимагане мінімум 
було 900 сторінок) та внпов-
ннла всі вимоги в 100-'; ! В 
нагороду дістала оплату пла-
стового табору і „Кобзар" Т. 
Шевченка, ред. С і м о в н ч а. 
Другу нагороду здобули аж З 
учениці: Надя Пилипишнн, 
Ірина Граб та Марта Вачин-
ська, прочитавши поверх 3,000 
сторін українських книжок. 
Дві перші дістали в нагороду 
повне видання творів 12 томів 
Л. Українки, третя Трилогію 
В. Лепкого „Мазепа" в 6-х то-
мах. Трете місце зайняли: 
Зенко Карпншнн, діставши в 
нагороду Трилогію „Мазепа" 
(прочитав ' 2,582 сторінки), 
Дайўся Гапій, що прочитала 
1,767 сторінок і дістала „Коб-
заря", ред. Сімовнча. Крім то-
го ще 6 учениць прочитало 
вимагану кількість українсь-
ких книжок і теж дістали на-
городи. Подібно проведено 
було конкурс і роздачу наго-
род в чотирьох нижчих кля-
сах. Перші нагороди дістали: 
Надя Гусак в 2-ій класі, Оль-
га Надвірська в 3-ій, Детро 
Новий та Стефа Надвірська в 
4-ій і 5-ій клясіх. В тих кля-
сах роздано теж дручі і треті 
нагороді!. Так то того вечора 
передано майже сотню укра-
їнськнх цінних і добрих кнн-
жок в посідання молоді міста 
Снракюз. 

Які користі з таких змагань? 

Великі! Найперше учні, що 
прийняли в ньому участь, 
жили повних три місяці суто 
українським життям і то сту-
дійннм. Силою факту вони 
мусіли залишити все сміття 
примітивних коміксів, забути 
про вулицю й пірнути всім 
своїм сством в українське мо-
ре рідної книжки. Учні - зма-
гуни наочно переконалися, 
що й українські книжки с не-
менше інтересні як чужинні; 
а деколи кращі, бо ж серцю 
ближчі. Треба їх тільки чита-
ти. З українських історичних 
повістей набрали діти біль-
шої заохоти дво глибших сту-
дій історії України. Дотепе-
рішні „нудні" особи чи події з 
княжої і козацької доби після 
змагань стали для них живи-
ми, якимись наново рідними! 
В них поволі зникає почуття 
меншевартости й вони горді, 
що вони українці, хоч хвиле-
во Україна ще в неволі. Від 
часу змагання зросло заці 
кавлення рідною українською 
книжкою в громаді і діти Р. 
Ш., навіть в часі літніх ферій 
випозичають і читають укра-
їнські книжкн, мабуть поволі 
приготовляються до наступ-
ного конкурсу в 1961 р.! 
Важливий ще й той факт, що 
ці змагання відукраїнізову-
ють теж і саму громаду! . . 
Деякі учителі з інших місце 
вин, довідавшися про цей о-
рнгінальний змаг, постанови-
лн перевести подібне в своїх 
Р. Ш. 

Тому направду признання 
належиться не тільки учням-

Виступ п-ні Наталі? Андрусів 
Кожна відпочннкова мі- крамниць з горілкою там не-

сцевість мас свої особливо- ма, а ніякий ресторан в місті 
сті та, так би сказати, головні навіть слабого пива вам не 
пукти атракційности. продасть, бо не мас. В ве-

„Оешен Ситі" в Ню Джер- ділі усі крамниці, розривќові 
зі характеризується своїми льокалі, кіна, навіть спортові 
пуританськими порядками,, я- стадіони чи тенісові корти с 
ќі заховалися в повній силі замкнені. В неділі лише в 
досьогодні. В тій місцевості не двох пунктах того міста мож-
можна дістати в ніякій крам- на знайти розвагу — це. т. 
ниці ані краплини алькоголь- зв. „пір", де за вільним всту-
ннх напоїв, отже ані барів ані пом в величезній галі можна 

слухати концерт оркестри, я-
ку оплачўе місто та недільно-
го концерту музичного „тріо" 
разом з вокальними солістами 
у готелю Флендерс „Флен-
дерс", який своїми будияка-
ми царить над цілим містом, 
с найелегантнішим і нанбі-
льше вибагливим готелем в 
Оащен Ситі. Крім багатьох 
інших вибагливих люксусів, 
готель влаштовує для розва-
гн своїх грстен камерні кои-
цертн, а що неділі запрошує 
співаків солістів з концерта-
мн. Серед солістів знайдете 
найкращі концертові співочі 
сили із загально популярнн-
ми в Америці іменами. Авдн-
торія зложена з добірно! пуб-
ліки, бо до такого готелю, як 
Флендерс, з'їжджасться сама 
„сметанка". 

Вже від ряду сезонів упра-
ва готелю Флендерс запрошує 

Можна і на чужині вдержа-
тя дитину при ў к р а ї н стві 
лише треба хотіти і трохи 
жертви в грошах і праці від 
гебе дати та своє любити, а 
чуже шанувати. Батьки в пер-
шій мірі відповідають перед 
Богом і Нацією за душі своїх 
дітей! В сьогоднішній полі-
тичній ситуації лише свідо-
мий українець може буди до-
брим американським громадя-
нином, бо м. ін. єдино він мо-
жа сказати 100% — правду 
західньому світові про мос-
ковського червоного опнра, 
який готовить загнбіль в пер-
шій мірі Америці. Зденаціо-
налізованнй „бойсина" того 
не-зробить, бо він про це по-
няття не мас. Тому глибоку 
правду сказала Марія Овча-
ренко, відома виховниця і ав-
торка „Золотих воріт", коли 
писала: . . .Школи україно-
знавства треба уважати за на-
ші найважливіші і найпотріб-
ніші установи на еміграції". 
— Ми додамо — їх нічим не 
дасться заступити, жадною 
молодечою організацією, ні 
народним строєм, ні тимбіль-
ше скоро проминаючими ім-
прозами. 

Роздумуючи над майбутнім 
українснької еміграції в Аме-
рнці, вже 50 літ тому перший 
український єпископ бл. п. 
Сотер Ортннський сказав такі 
золоті слова в цій справі: 
„Якщо сьогодні на чужині 
мх ае. створимо для нашої мо-
лоді добрих у к р а ї н с ь к и х 
шкіл, то завтра будемо прн-
неволені замкнути всі наші 
товариства, а позавтра і цер-
кви, б о . . . вже не буде кому 
до них ходити". (Гл. Прохї. 
Книга УНС, 1936). Для при-
кладу, — чиж не так стало-
ся в Деслодж, Мо., коли бу-
ревій знищив українську ка-
толицьку церкву, то молоде 
зденаціоналізоване покоління 
відмовилося П відбудувати, 
бо сказало, що їй української 
церкви вже не треба. (Гл. 
„Свобода" ч. 146. з 31 липня 
1959 p., копне інж. Степана 
Куропася). 

Накінець, мн мусимо раз 
на завжди пам'ятати, що вн-
ховаяня молодого українсь-
кого покоління це не тільки 
діло батьків чи Церкви, але 
це національний і священий 
обов'язок всього українсько-
го суспільства! Бо сьогодніш-
ня молодь — це затрішня на-
ція! 

І. Городецькнй 

ФОНД НАГЛОЇ ПОТРЕБИ 
У иТрнбуи1 УНСоіозу", що появилася з датою вівгір—, 7-Гв 
ми, був уперше,проголошений заќди`ќ Головного Уряду 

УНСоюзу в справі створення при УНСоюзі Фоиду Наглої Потре-
ба, що мас ќа меті заздалегідь придбати можливо найбільшу 
суму „на ратўноќ життя і волі українців на вкладок исояаціо-
ивтмиоі загроза чи трашогн". Уже п перших днях иіслж проголо-
шеакк цієї акції, до Головної Канцелярії УНСоюзу та до Редах-
ціі „Овободн" почали шшливати не тільки голосќ еятуаіяотхчхо! 
апробатв 1 піддержки цього почину, але й добровільні аворохв дж-
відекдових чеків, з яких цей фощ у першу чергу складатиметься. 
Від того часу оожертви у формі зверненех дивідендовкх чеків 
від членів УНСоюзу, як 1 готівкові пожертви невпинно наплнвв-
ють. Друкуючи черговнй синѓок, прохаємо всіх тих, що повер-
тають на піль Фоиду Наглої Потреби дивідендові чеки УНСоюзу, 
щоб вона ці чеки ОБОВ'ЯЗКОВО підписували, бо без підпису чек 
не мас вартостя, а повернення його пн.іл.і до жортводаипя для 
підпису вимагає часу та зайвої праці. Рівночасно Із зворотами 
чеків та шмкертвамн надходять чнслешн лис ти, в яких члени 
УНСоюзу 1 громадяни висловлюють сінно опінііо в справі цього 
Фонду. Частийў цих голосів друкуймо. 

О П И С О К Ч. 7. 

з концертами і нашу відому 
с л ів а ч к у Наталію Сімон-
Андрусів, якої виступи ті-
шаться там великою снмпаті-
сю та загальним признанням. 
Наша співачка за кожним 
своїм виступом аключас в 
програму і пісні українських 
композиторів. В часі її ос-
таннього концерту в неділю 
31-го липня вона вќлќучила 
твір нашого композитора Ва-
силя Овчаренка п. з. „Утопта-
ла стежечку", яку автор, на 
прохання співачки, спецілль-
но опрацював для трім (пія-
но, чельо і сќпішка). Між ін-
шнм, треба згадати, що ком-
позиція „Утоптала стежечку" 
Василя Овчаренка побудова-
на на народних мотивах, бу-
ла нагороджена на конкурсі 
композиторів в Україні золо` 
тою медалею. Композицію ту, 
яку в програмі подано як 
„юкреїнісн денс", авдиторія 
прийняла рясними оплеска-
ми. Вона вийшла дуже куль-
турно та прозвучала иезви-
чанвнм багатством музично`ї 
фактури. Так то в одному з 
кращих американських готе-
лів щороку лунас українська 
музика і пісня, яка на рівні 
з творами інших народів зна-
ходнть признання 'та снмпа-
тію. 

Оксана Сімович 
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Стегткевнч О. 
Тил; А. 
Тнж О. 
Федииеька П. 
Федиш`ький П. 
Фе дів Д. 
Федорќиќ І. 
Фінів М. 
Худнк М. 
Юрчишки М. 
Лпуіп С. 

Суми поиерн. чеків $ 1Я1.16 

Ріиііііп` проголошено $ 2,769.41 

Р а з о м $ 2350.57 

П О Д Я К А 

Ф Представник д е р яснішого 
департаменту заявив, що не бу-
де жадної заяви в справі пра-
цівників Крайової Агенції Без-
пеки Бериона Ф. Мічелла і 
Вілліяма Г. Мартина, які пота-
і;мію вніхали до СССР. як це 
виявилося з їхньої записки, що 
п залишили. Вони виїхали до 
Мехіко, звідки полетіли на Ку-
бу, а з Куби до СССР. 

. V ^ W W W W # ^ J f W W M W 
j, ПРО НАШУ МИНУВШИНУ ;; 

дітям, юнацтву І доросдкм ;' 
ооовідав цікава "Ч^г"ч 

А. ЛОТОЦЬКОГО 
КНЯЖА СЛАВА 

'! Багато Ілюстрьвава кнвжка. ;' 
; що мав 168 сторінок, 

ввинув ЛИКИ $І.Фв. 
- 8 V O B O D A -

JERSEY CITY S, N. J. 
P.O. BOX 346, 

У в а г а ! У в а г а ! 
ШКОЛА ЗА „ПЛЕЧИМА"! 

Тож купіть своїм дітям найлегші до навчання 
книжечки: 

1. БУКВАР — Матвійчука. в ціні $ 1.50 
2. Д Р У Г А ЧІП`АНЌА — Матвійчука $ 2.0Є 
3. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, іл. (Кри-пякетгча) $2 .00 

НАВЧАЙТЕ CBODC ДІТЕЙ ПОКИ НЕ ПІЗНО! 
Наші порада: кожну стрічку, яку дитина промитаѓ, 

нехай також іі конечно перепише, в знатиме те. що вчнть-
ся! Повторяйте навчання а днЃиною, КОЖНОГО ДНЯ 
через пів години, або Я більше! 

" H O W E R L A " 
41 East 7th Street — NEW YORK 3, N. Y. 

Карпатський Лещетарський Ќлюб 
НЮ ИОРК 

влапгговус з доручення 
УКРАЇНСЬКОЇ СПОР'ЃОВОЇ ЦЕНТРАЛІ 

АМЕРИКИ І КАНАДИ 

в днях 3-го, 4-го j 5-го вересня 1960 
яа кортах „СОЮЗІВКИ" 

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ 
за індивідуальні лершенства 

УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОЇ ЦЕНТРАЛІ 
З Д А І К А Н А Д И НА РІК I960 

І за мандрівні нагороди 
УНСОЮЗУ, УПРАВИ „СОЮЗІВКА" та 

РЕДАКЦІЇ „СВОБОДА", 
в поодинокі': грі: 

ЖІНОК — ЧОЛОВІКІВ — С Е Н Ь Й О Р І В , 
ЮНАЧОК — ЮНАКІВ. 

У змаганнях можуть брати участь змаѓўни (киї укрв-
інськпго походження, яких Т-ва с членами УСЦАК. 

До турнірів юиякіп І юначок можуть зголошуватися 
зМагуин понижче 1Я років, а до турніру сеньйорів — ;ша-
гунн повижче 40 років. 

Зголошення до змагань з поданням прізвища і віку, 
проситься слати на адресу: 

Mr. Bohdan RAK 
43-21 49th Street — Long Island City 4, N. V. 

до 23-го серпня I960 p. Додаткових зголошень перед по-
чатком змагань не приймається, бо льосуаяння відбудеться 
перед змаганнями на засіданні СУАСТ-Схід в Ню Иорку. 

Разом із зголошенням проситься слати вписове до зма-
гань у висоті $2 50 від кожного змагуна чи змаѓўнќи. Зго-
лошснь без нписоіюго не братиметься до уваги. 

Змаѓўни чи їх Товариства подбають про замовлення 
нічлігів на „Союзівці". Замовлення проситься слати вчас-
но на адресу: 

"SOYUZIVKA' 
Ukrainian National Asa'n. Estate — Kerhotikson, N. Y. 

Спортові Т-ва виготовлять прапорці у красках свойого 
Т-ва у виді прямокутника ( 2 X 3 фути) і передадуть іх 
проводові змагань. Побідніти турнірів одержать нагоро-
ди та грамоти. 

Збірка всгх змагуиіп п суботу. 3-го пересип I960 року, 
у „весели,!" — В ѓод. ІНЮ ранку. 

З глибини серця складаю 
щиру подяку Всім, що віддали скѓѓанню прислугу 

нашому Дорогому Покійникові, 
МУЖОВІ й БАТЬКОВІ, 

бл. п. Зенові БОЙКОВІ 
й старалися потішити нас у нашім важкім горю. 

Передусім щиро дні.vi.ми Вир. (мі. Василівнам за похо-
ронні відправи, а о. Люб. Гу:іареві за сиіпчуття та иідправ-
леиня Служби Божої. 

Окрему подяку складаємо Товариству Молоді Пласт, 
за ќвіта та відспГваішя Панахиди. Товаришам по праці. Дру-
зям. Сусідам і Знайомим за ќпіти. Служби Ножі й молятви. 
Висловлюємо подяку п. І'. ІІетринІ від К.ІІ.С. І II. С. Нм 
Порі:, та п. Т. ТунчаковІ. членові куреня „Червона Калана" 
за прощальні слова над відкритою могилою, на цвинтарі. 

Спасибі Всій, ЩО усію ти письмово склали нам вмслоВж 
співчуття і старплнсм розрадити нас у пашім великім болю. 
Наша подяка Приятелям. Сусідим І Знайомим і всім Укра-
їнськнм Громадянам, що численною участю піддали НпкіГі-
ному ін-танніп прислугу. 

Даі.уі.мо іюхороніюму заведенні н. П. Я{ЇЄМИ, за зразко-
ве влаштування Похорону. 

Хай Всевишній винііго{нідить своєю лискою Всіх, що 
пким-небудь способом причинялись до вшанування пам'яті 
нашого Найдорожчого і Невіджалуваного Мужа І Батька 
бл. п. ЗЕНОНА БОЙКА. 

Горем іірнбнті: 
МАРІЯ — дружина 
НАДІЯ І РОКСОЛЯНА — діта 

ХТО 
НЕ МАЄ 
ЧАСУ — 
плотить 
рахунни 
чеком 

з малим 
коштом 

В А Ш Е ПРІЗВИІІ(Е — надруковане на 
кожному чеку. 

v7 Без уваги на висоту конта; 
і' Кожна сума започатковує конто; 
, ' Чекові книжкн даром — без завдатку 

згори; 
^ Тільки 10 (' за виставлений чек, плюс 

мінімальна оплата місячно за послуги. 

HUDSON COUNTY NATIONAL BANK 
IN JERSEY CITY 

Montgomery at Washington St. 
e Jackson at Wilkinson Avc 
e Central Ave. near Bowers St-
e Pavonla Ave. at Grove St. 
^ 4$ Journal Square 

Відкрито: 
9 в ПОНЕДІЛОК вечором 

Member Federal Deposit Insurance Corporation 

IN BAYONNE 
в Broadway at 23rd Street 

IN GUTTENBERO 
' 68th St. at ВегкспЛпс Ave. 

IN HOBOKEN 
ф River at First St 

Відкрито: 
S) у П'ЯТНИЦЮ I 

ХТО цікавиться Історією організації 1 боЯоввх дів Ўкраїн-
свќах Збройних Сил в 1017-1921 роках, вже може набуѓв 
Ілюстровано багатьма орнґінальннми світлннама "Л""гТ" 

Україна у війні за державність 
ОЛЕКСАНДРА УДОВИЧЕНКА 

Генерального Штабу Генерал-Поручнжжа. 
Замовлення з валежятіетю слатн до: 

"SVOBODA", Р. О. Box 346. Jersey City З, N. J. 
Л^VVWVWWV^ЛЛЛЛЛЛЛЛгWVVVVVVVVVVVWVVVWrtЛrtЛrti 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 16-го СЕРПНЯ I960 Ч. 156. 

ф п р А ц а 
9 HELP WANTED MALE 

Досвідчений ENGRAVER 
Gorton 3 U. 

Стала праця. добра нагода для 
відповідного, може тут 

мі-шќити. 

BELLMORE ENGRAVERS, Inc. 
24У5 Merrick Road, Bcllniore, L. I. 

SU 5-1551 

WINDOW SCRAPERS 
ОЧИЩУВАЧІ ВІКОН 

Цілоденна праця. Full time. 
PRACTICAL WINDOW 

CLEANING CO. 
1467 — 41st Street 
Brooklyn 18, N. Y. 

Tek: TR 146O0 
Call anytime. 

9 П Р А Ц Я m 

9 HELP WANTED FEMALE О 

ПОШУКУЄМО 

жінон 
— на — 

ВИШКІЛЬНІ КУРСИ 
у віці 25-50 років, 
які навчилися б 

ОПІКИ НАД ХВОРИМИ 
Заробляєте і вчитеся, а 

після того дістаєте більшу 
платню. 

Тільки повні години праці. 
Потрібне знання англійсь-

кої мови. 
Добрі умови праці. 

Пишіть тільки в англійсь-
кій мові.: 

Personal Office-

DoctorS Hospital, 
12345 Cedar Rd. 

CLEVELAND 6, Ohio 

BUILDING SERVICE 
MATRONS 

ДО НІЧНОГО ПРИБИРАННЯ 
j тжшжшх модерних бюровя) 

будинках в Мангеттені. — 

Платня — юнійна ставка -
$1.64 на годину. Від 6-ої вечо-
ра ДО 12-оі ночі, від понеділки 
до п'ятниці. Якщо ве маєте до-
свіду в чиіценні — навчимо. Всі 
користі — шпиталь, операції. 
Забезпечення на життя, пенсія 
І вакації 

Голосятясь щоденно від 10:30 
рќику. Принесіть Це оголошен-
ва 1 останні рекомендації до: 

90 East 27th Street 
NEW YORK C1TV 

Наукова Конференція Осередку Праці НТШ 
в Клівленді, Огайо 

Клівленд, липень 1960. — 
3 успіхом пройшла тут три-
денна наукова конференція 
І участю сімох українських 
ірофесорів, зоргаиіз о в а н а 

старанням Осередку Праці 
Наукового Товариства Шев-
ченка при співпраці Україн-
ської Академічної Громади 
.‚Зарево", Українсько-Амери-
канськоіо Студентського То-
шіриства ім. Адама Коцка та 
Українських Злучених Орга-
іізацій Клівленду. Конфе-
оенція б у л а проведена під 
гаслом: „Україна в минуло-
му, сучасному н майбутньо-
в п'ятницю 13 травня у залі 
Українського Народного Д о -
му. Відкриваючи конферен-
цію, голова Осередку Праці, 
ЧІйснин член НТШ проф. Во-
юдимир Радзнкевич приві-
гав приявного президента 
4 Т Ш проф. д-р Р о м а н а 
^маль-Стоцького. прелеґен-
гів та всіх присутніх. Проф. 
Р. Смаль-Стоцький виголосив 
іерший доповідь на тему: 
.Завдання української науки 
,' вільному світі". Промовець 
іідкреслив, що наука с скла-
іовою частиною нашого істо-
-)ичного процесу, нашої виз-
іольної боротьби і що істо-
лію творять концепції, ідеї, 
челикі особистості, а детер-
лінус її геополітика, клясо-
за боротьба та економічна 
система. Доповідач зазначив, 
цо в Америці українцям до-
іелося зустрітися з різними 
псевдотеоріями, „совстською 
иколою" і концепціями при-

ватних організацій з велики-
ми фондами, що намагалися 
накинути українській науці 
різні шкідливі погляди. 
— Нашим завданням, — під-
креслив доповідач. — с про-
довжувати працю б а т ь к і в . 
Українські вчені повинні о-
працюватн всі важливі проб-
лемн, визволити американ-
ську науку від впливів біло-
го і червоного імперіялізму. 
Коли дістанемо право на 
вільну дискусію — здобуде-
мо по`зиції. 

Завданням української нп-
уки с формулювати ідеоло-
гічні концепції, які з м о ж е ви-
користати н а ш а політика. 
Протиставити ‚.добровільній" 
федерації в СССР дійсно доб-
ровільну федерацію, де Укра-
іна була б складовою частн-
ною Европи і належала б до 
Атлантійськоі с ф е р и : 

Наприкінці доповідач заз -
иачив фінансові труднощі, 
що перешкоджують Н Т Ш ви-

1 давати наявні праці, і малу 
жертвенність громадянства. 

Другим з черги прелеґен 

Ќступайте в глсни Укьаіиського Вародшіго Союзи: 

В нашій КНИГАРНІ можна набути: 
T H E B E S T A N S W E R IS AMERICA 

a B i o g r a p h y of Dr. A lexander S a s - J a w o r s k y 
by Joe C H O A T E $ 3 . 9 5 

Nicho las L. Fr. CHIROVSKY: 
T H E ECONOMIC F A C T O R S IN T H E G R O W T H 

O F RUSSIA $ 3 . 7 5 
T H E UKRAINIAN I N S U R G E N T A R M Y 

IN F I G H T FOR F R E E D O M $ 3 . 2 5 
Д - р А н т і н К Н Я Ж И Н С Ь К И И : 
Д У Х Н А Ц І Ї — С о ц і о л о г і ч н о - е т н о п с и х о л о -

г і ч н а с т у д і я . Стор. 2 9 0 $ 4 .00 
Р. К І П Л І Н Г : 
Б Р А Т И М О У Г Л Ї . ( О п о в і д а н н я з ж и т т я д и -

т и н и м і ж з в і р я т а м и ) . Стор . 2 3 5 $ 1 .00 
В о л о д и м и р Р А Д З И К Е В И Ч : 
П Р И Л Е Т І Л А З И М А Б І Л А $ 0 . 9 5 

Замовлення і належність слати: 
S V O B O D A 

83 Grand Street — JERSEY CITY, N. J-

П I I ІНКОЛИ HE ПРИДУМАЄТЕ ЛШШОГО 
К И Д А Р У Н К У 
^ " ДЛЯ СВОЇХ СВОЯКІВ І ДРУЗІВ 

Як добру К Н И Ж К У 
Олекса ПОВСГЕНКО: Катедра св. СофВ у Кнсві 

в оправі $ 12J50 
Українські Січові Стрільці — альбом УСС в оправі 8.7S 
Фотоальбом: Любіть Україну — в оправі 12.60 
Степан РШЕЦЬКИИ: Українське Січове OrpJ-

лецтво. — Визвольна ідея 1 збройний чин. — 
в оправі в̀ ОО 

Д м и т р о Ч И Ж Е В С Ь К И И : Історія Української Л1-
тератури в і д початків доби д о реал і зму — брош. 6Л0 
в оправі вЛв 

Богдан Л Е П К И П : Мазепа трилогія в томів . . 21.00 
Снмон П Е Т Л Ю Р А : Статті, лиѓти, документи — 

б р о ш у р а вДК) 
в оправі ' -00 

Д - р І. М а к у х : Н а народній службі — в оправі . . . . 0-50 
б р о ш у р а — WW 

Ген. О л е к с а н д е р У Д О В И Ч Е Н К О : Україна у вІЖмІ 
з а Д е р ж а в н і с т ь . — Історія органіааціі 1 бойових 
д ій Українських Збройних Сил 1917-1921 4.00 

Сидір Я Р О С Л А В И Н : Визвольна боротьба н а З а -
хідньо-УкраІнських Землях у 1918-1923 pp . . . М 0 

Петро МТРЧУК: Українська Повстанська Армія 
1942-1882 М 0 

Євген ОНАЦЬКИИ: У вічному місті. — Записки 
українського журналіста, рік 1939 — в оправі 4.00 

ваш Львів — ювілейний збірник — під ред. 
Л. ЛЕГШОГО 8 0 0 

Історія Русів — брошура SJJ0 
в оправі 4.00 

Андрій ЯКОВЛГВ: Договір Поѓдана Хмельннць-
кого з Москвою 1884 р 2.00 

Євген ЧИКАЛЕНКО: Спогади 1881-1907 8.80 
Павло ЗАИІДЕВ: Життя Тараса Шевченка а 

ілюстраціями — брошура 8.00 
в оправі 8JJ0 

Наталія ЛІВИЦЬКА-ХОЛОДНА: Шлях Велитяя 
Історична бібліографічна розповідь про Тараса 
Шевченка — в оправі 8-80 

Належність за книжки просимо слати 
ЧЕКАМИ, або ПОШТОВИМИ ПЕРЕКАЗАМИ: 

81-83 Grand St., (P. О. Box 346), Jersey City З, N. J. 

том був проф. Д ж о н Керроль 
університету в Клівленді М. 
Мельник, який доповів на те-
му: „ПЛЯНОВЄ господарство 
та свобода людини і народів 
в СССР". Висвітлив він по-
штнвні та негативні сторони 
совстського плянового госпо-
дарства і заторкнув -питання 
можлнвостн зміни в СССР 
без війни. 

Далі з доповіддю на тему: 
‚Українсько-російський кон-

флікт у 1 9 1 7 - 3 3 роках" ви-
ступнв професор Д ж о н Кер-
роль університету проф. д-р 
Михайло Пап.. 

Зазначивши, що національ-
не питання було одною з при-
чнн повалення царату, а тим-
часовий уряд проіснував ли-
ше 8 місяців, бо злегковажив 
це питання, прелеґент під-
креслив, що російська боль-
шевнцька партія мала успіх, 
бо дала популярні національ-
ні гасла. Ленін застосував 
метод інфільтрації большеви-
ків на Україну, не маючи мі-
літарної сили. Але зміцннв-
шись, большевики показали, 
що вони не відрізняються від 
царської влади. Совстськнй 
ультиматум Центральній Ра-

писав з ним угоду про нев-
тральність чехослова ц ь к в х 
легіонів. З а Сен-Жермен-
ським договором Чехословач-
чина зобов'язалася дати За-
карпаттю автономію. Але Ма-
сарнк не виконував міжна-
родніх зобов'язань і коли ѓу-
бернатор Закарпаття Жатко-
внч зрезнгнував з своєї посв-
дн, щоб вплинути на Масарн- j . 
ќа, той прийняв резиґнацію і 
і призначив на ного місце! 
Антона Бескиди. Як ствердив 
прелеґент, Масарик хоч і був j 
продуктом зах ід ньоевропей-
ської цивілізації, але зали-
шився москвофілом. 

Останнім доповідачем був 
професор Нотр Дейм універ-
ситету д-р Василь Марќусь, 
який говорив на тему: „Ук-
раїнськнй аспект нової наці-
ональної політики Совстів" 

Як зазначив промовець, 
принципи політики Совстів 
не змінилися. 'Російська ін-
тервенція в національні дер-
жави б у л а диктована не кля-
совимн конфліктами, а нама-
гоннями зберегти цілість ім-
перії. Українізація, білоруси-
зація, татаризація були по-
розкою російських шовіні-
стичннх груп, але національ-
нин ренесанс неросійських 
народів кінчився розгромом 
і загибіллю його діячів. Пар-

ВИСТУП КАНАДІЙСЬНОЇ „ЧАЙКИ" 

ді бу'в першим актом б о л ь ш е - ' ^ я робила ставку на ^росіян 
вицької агресії. Відзначивши, 
що на Всеукраїнському З'їз-
ді Совстів більшість була за 
Центральну Раду, прелеґент 
спиняється на X з'їзді РКІТ 
в 1921 p., де на закиди Скрип-
ника і Затонського про ро-
сійський шовінізм, Сталін 
відповів, що партія давно від-
кннўла гасло самовн`значен-
ня і до нього не повертається. 

Шумськнй, Маќси м о в и ч, 
Волобусв, Хвильовий пропа-
гували національний кому-
нізм. Зростання українського 
резистансу змусило Сталіна 
сказати, що дискусія над 
Хвильовим загрозлива. Від 
1930 року Україна опинилась 
у передреволюційному стано-
внщі. Але сили українського 
резистансу с всюди — в ар-
мії, адміністрації, партії. Про-
те націонал-комунізм не був 
і не може бути для нас ідеа-
лом, бо це ідеологія, не опер-
та на християнснькін етиці. 

По доповідях кілька кри-
тичних заввах подали д-р 
Любомир Винар та інж. Мн-
кола Тарасюк. 

Другий день праці конфе-
ренції 14-го травня проходив 
у залі Української Щадннці 
на Пармі. 

Першою була доповідь д-р 
Евѓена Пизюра на тему: „Ро-
сійська революційна ідеоло-
гія і марксизм". Доповідач 
розглянув світоглядові під-
л о ж ж я і погляди Герценя, 
Бакуніна, Нечасва, Ткачова 
і зазначив, що с о ц І я л і з м 
був у Росії доктриною рево-
люції. Скріплена марксизмом 
російська революційна сила. 
що у 80-х роках була на ви-
черпанні, знову зміцніла. 
Д а л і з доповіддю на тему: 
„Огляд культурної політики 
Совстів за роки 50 - 60" ви-
ступив проф. Нотр Д е н м уні-
верснтету з Індіянн д-р Іван 
Фізер. Він зазначив, що за 
браком матеріялів і часу об-
межиться д о деяких спосте-
режень і думок про літервту-
ру і літературознавство на 
Україні за 1958 і 1959 рік. На 
думку ' прелегента пожвав-
лення українського літера-
гурного життя пояснюється 
не стільки „великодушністю" 

Про це свідчив і тост Сталіна 
за російський нарід. Жданов 
проводив політику постійно-
го наступу на неросійські на-
родн. Від 1953 року почалася 
відлига і десталінізація. Але 
від 1957 р. почався новий 
тиск, замовкла справа рега-
білітації Скрипника. Хрущов 
зрозумів, що його опорою с 
російська партія. 21-шнн з'їзд 
канонізував пропозицію Хру-
щова про виховання людини 
в дусі пролетарського інтер-
націоналізму і совстського 
патріотизму. Укр а І н с ь к і й 
культурі відведено місце бу-
ти частиною загальносовст-
ської культури, фактично бу-
ти провінційною культурою. 

Дискус ія над доповідями 
була д у ж е г а р я ч а . Інж. 
Дмитро Андрісвський піддав 
критиці доповідь проф. Фізе-
ра, підкреслюючи, щ о його 
огляд літератури був непов-
ний. Д - р Любомир Винар 
зазначив, що доповідь проф. 
Фізера не дає повного образу 
літературного життя, бо пре-
леґент спинився лише на по-
езії, натомість прозу потрак-
тував по мачушиному 1 нічо-
го не згадав про драматур-
гію і переклади. 

В обороні Масарика висту-
пнв проф. Юрій Яремкевич, 
нагадуючи про розквіт укра-
їнського життя в Чехослова^-
чині за його часів і про спрй-
яння студентам. Виступом 
інж. Миколи Тарасюка закія-
чилися дебати. 

Другий день конференції 
закінчився бенкетом, під час 
якого з привітанням д о на-
уковців-гостей виступили д-р 
Лев Рубінґер (ЎЗО) і дир. 
Микола Бігун ( О Д В У ) . За 
привіти від імені науковців 
дякував д-р Василь Марќусь. 
Проф. Михайло Пап оголо-
сив список жертводавців, що 
своїми пожертвами уможлн-
вили організацію конферен-
ції. 

На закінчення був внсвіт-
лений фільм про Союз Вя-
зволення України, про його 
діяльність в часи першої сві-
тової війни. 

Проф. Роман Смаль-Стоць-
кий докладно розповів про 

Танцювальна Група „Чайка" з Гемилтону. 

ѓЗакінчення зі стор. 1-гаоП 
співробітник а м и мова на іншому місці, п. Е д -своїми 

Спенсером Вільямсом і Мн-
хайлом Терпаком та їх роди-
нами провів кінець тижня на 
цій оселі, не скрнваючи свого 
подиву до її краси, устатку-
вань та вигід. У програмі ве-
чора були також сольові і 
дуетні співи у мистецькому 
виконанні Раїсн Садовської та 
Галі Яворської, також з Ге-
милтону. „Чайка" своїм висту-
пом на Союзівці, в опінії гос-
тей, цілком потвердила і ви-
правдала свою славу одної з 
найкращих, найліпше вишко-
леннх і здисцнплінованях ми-
стецькях груп на північно-а-
мерикаяському континенті. 

Виступ „Чайки" в суботу 
ввечорі був попереджений жн-
вою активністю на Союзівці 
впродовж дня. Крім нарад Ек-
зекутивного Комітету УНСою-
зу та спільних нарад пред-
ставннків УНС і УРС, про що 

вард Попіль, фінансовий сек-
ретар УРСоюзу та контролер 
міста Скрентону, мав надзви-
чайну лекцію для 40 курсан-
тів українознавства, знайом-
лючн їх із вартістю братерсь-
ких організацій в цій країні. 

В неділю, 14-го серпня, сот-
ні гостей Союзівкн, включно 
з п. Сарджентом та іншими а-
мериканськими гостями, взя-
ли участь у Богослуженні, що 
його відправив о. Любомир 
Гузар, виголосивши проповідь 
про суть, вартість і значення 
терпінь. Після кожного Бого-
служення та проповіді пооди-
нокі гості на Союзівці довіду-
ються в її канцелярії про те, 
де о. Гузар впродовж року 
відправляє Богослуження, бо 
— як це заявив один із гос-
тей — „варта їхати на край 
світу", щоб почути таку про-
повідь. 

Виправа до Нонѓа 
коштуватиме ОН 
$ 150 мільйонів, 
яких ще нема 

Об'єднані Нації. — Най-
більшою турботою генераль-
ного секретаря ОН Гаммер-
шилда `поруч і з внутрішньо-
конґолійськнм хаосом і су-
перечностями с — звідкіль 
взяти фонди н а конґолійсьху 
операцію Об'єднаних Націй. 
Коли 14-го липня ц. р. Рада 
Безпеки вперше рішила вн-
слатн д о Конґа міжнародне 
військо, Гаммершвлд дістав 
право розпоряджатись су-
мою $15 мільйонів. Опісля 
б ю д ж е т операції в Конго об-
раховано на кругло $100 мі` 
льйонів в а один 1W50761 рік, 
але виявляється, щ о нижче 
$150 мільйонів він в е обій 
деться. Прийнявши згоду в а 
висилку вийсьховвх котнн-
гентів з Індонезії, Судану й 
З'сдиненоІ Арабської Респуб-
ліки — війська ОН в Конго 
зростуть д о 15.000. Справа фі-
нансів ставе предметом на-
рад Генеральної Асамблеї 
Об'єднаних Націй. 

IFAiTMIHT %Л 
48 Е. 7Ш St. 
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Великий' вибір різних 
ТОВАРІВ, 

оо низьких цінах. 

^ 
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В И П А Д К О В О 
продасться 

КОВБАСНЕ 
ВИРОБНИЦТВО 
гарно поставленим ділом 
і добре%- устаткованими 

машинами. 
Звертатися до: 

РЕАЛІСТЕЃЎ М. ЦЕНК`А 
932 N, Franklin Street 

филаделфія, Па. 

ЛАНЧОНЕТА 
Модерна. $1,000 тижн. обороту. 
Запевнений дрбрнй дохід. Чинш 
$275. Знаменито для подружжя 
або малої ѓќутни. Добре поло-
женнл в ВрЬяксі. ІЦна —- $4.500 

(втрата). Власник мас інші 
-дЬкоди. 

Qb 5-9577 

REAL ESTATE 

Рутер обіцяє 14,000 пенсіонерів ліберальну 
лікарську опіку 

Дітройт. — 14,000 пенею-
перів були присутні на одно-
му з найчнсленніших пікні-
ків в цій країні, ЯКИЙ влаш-
тувала спілка Автомобільних 
Робітників, і чули промову 
голови цієї спілки Волтера 

да. Коли б президент Айзен-
гавер відмовився підписати 
цей законопроект, то, на д у м -
ку Рутера нарід в дні 8-го 
листопада вибере на презн-
дента сен. Кеннеді, який під-
пише корисний для робітннц-
тва закон. На пікніку були 

9 В Сеулі перед америкав 
ськнм військовим трибуналом 
судитимуть одного білого ft од-
ного чорного вояків за стріли 
вину. Білий вояк Данісль Го-
вард буцім-то пострілнв одного 
чорного вояка американської 
армії, а тоді товариш лостріле-
ного, мурнн Дайвер, стрілив до 
Говарда 

9 Місто Ню Иорк ллянўе збу-
дувати бейзболовий стадіон иа 
55.000 сидячих місць на Ќвівсі 
у Фляшінґ Медов Парку. Вже в 
жовтні ц р. мають почати бу-
дову цього стадіону. 

ASTORIA 
5-род., мур. дім І крамниця. 

З вільні, кімнати, $27.300. 
LOEB HOLDING CORP. 

22-40 3 b t „Street — Astoria 
(Надолині.. Djtmara зупинки) 

AS 8-9200 

MISCELLANEOUS 

П. Рутера, який запевняв ` юнійні оіенсіонари з Дітрой-

Хрущова, скільки загальним' обставини створення СВУ і 
піднесенням у післясталін-
ський період. 

Наступну доповідь на те-
му: „Масарик і Карпатська 
Україна" виголосив д-р Пет-
ро Стерчо. Наводячи числен-
ні історичні факти, доповідач 
висвітлив діяльність Томи 
Масарика в часі першої сві-
гової війни, коли він спочат-
ку визнавав потребу прилу-
читн Закарпаття д о Росії, по-
гім почав акцію за прилучен-
ся тих земель д о Чехосло-
заччини, говорив з представ-
никами Центральної Ради 
в Києві про приналежність 
Закарпаття д о України, а да-
і і поїхав д о Муравйова і під-

про ного працю 
Третій день конференції 

15-го травня виповнила ан-
гломовна сесія, яка відбула-
ся в університетській авДитр-
рії Д ж о н Керроль універси-
тету з словом проф. Романа 
Смаль-Стоцького і дискусією 
на тему „Російський кому-
нізм й американська політи-
ка супроти нього". 

Великий успіх конференці'ї 
і масова участь українського 
громадянства були нагоро-
дою для Н Т Ш — ініціаторам 
і організаторам цієї небуден-
ної події в Клівленді. 

За „Соборником". 

присутніх, що ще цього року 
Конгрес ухвалить закононро-
скт про ліберальну лікарську 
опіку для старших осіб, яка 
відбуватиметься в рямках со-
ціяльного забезпечення, на 
засадах конгр'есмена Форан-

тту, Понтіяку, Енн Арбору, 
Ипсиланті, Виндсору в Онта-
ріо та інших місцевостей. Гос-
ті з'їли 3.5 тонни курей, 80 
бушлів капусти, 1.200 тузенів 
так званих „кеп кейків" і вн-
пили 15,000 півлітрів молока. 

Світовий Банк видав позичок 
на $658 мільйонів 

Вашингтон. — Міжнарод-
ний Банк Відбудови і Розвит-
ку повідомляє, що у фінансо-
вому році, який закінчився 
30-го червня, дав своїм чле-
нам позичок на суму $658,-
700,000. Ця сума збільшила 
позички, видані цим банком, 
до поважної суми $5.100,000,-
000. В минулому році дістали 
позички такі членн-держави 
Світового Банку: Альжир. Са-

гара, Австрія, Бельгійське 
Конго, Чіле, Колюмбія, Коста 
Ріка, Гондурас, Індія, Іран, 
Італія, Японія, Кенія, Маври-
танія, Нікарагуа, Норвегія, 
Пакістан, Перу, Родезія і Ня-
снленд, Судан. Об'єднана А-
рабська Республіка та Уруґ-
вай. Теперішній стан позичок 
виносить $3.600,000,000. Ре-
зервн банку виносять $506,-
400,000, минулого року вони 
'збільшилися на $86,500,000. 

Ю+++О+О++ОФФФ+О+ФФФОФФФ+ФФФФОф+ф+џІ 

„В ЙОГО ТІНІ" tt0 
Т. Шевченка (повне вндаяня) „КОБЗАР' 

$0.75 І 
$185 

ш адресўі 
"SVOBODA", P. О. Box 346. Jersey City З, N. J. 

ДОМИ - бизнеси - МОРГЕДЖІ 
НОВА КАНЦЕЛЯРІЯ 

В. Кузьминсьного 
О к р е м і в і д д і л и д л я н о в и х б у д и н к і в , б н з и е с і в , 

м о р ґ е д ж і в І т . д . 
— В Л А С Н Е М І С Ц Е Д Л Я П А Р Ќ У В А Н Н Я — 
Кілька вибраних, спеціально рентабільних пропозицій: 

FLUSHING — 3 бл. сабвей. гарний город. — 4-род. мур 
модерний дім: — БЕЗ РКНТ-КОНТРОЛІ. Вільний апар-
тамент для власника і $340.00 місячний рент. Потрібна 
готівка $10.000 І Ваш. вложеннй капітал працюс з 2Sr,'r 

ASTORIA — Ю-род.. Mj"p.. відокремлений дім. Річний рент ! 
$8.200: Потрібно готівки тільки $ 7.000 

ПОНАД 1.000 ВСЯКИХ ІНШИХ ДОМІВ У ВСІХ ГАРНИХ, ' 

і 

Спізнені ВАНАЦІЇ ? 
П р о в е д е т е ї х п р н с м н о 

у прекрасно положеному, над берегом гірської ріки, далеко 
від гамору та небезпек гпйвею. 

"SHANGR1 LA LODGE" — у ЛЕКСШГТОШ 
Знаменита та обнльна домашня українська кухня. 

ВЛАСНІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ. — НИЗЬКІ ЦІНИ. 
Якщо важко Вам Із транспортом, телефонуйте вечером 

в Ню Порќу: FO 4-1603 
Наші авта будуть до Вашої диспозиції. 

ЛЕВ ШТІІІІДА 

) Антологія поезії поляглих, розстріляних, замуче-
) иих і засланих українських поетів в p.p. 1920-1945, 

; „ОБІРВАНІ СТРУНИ" 
{ Вибір передмова й довідки 

БОГДАНА КРАВДЕВА 
Ц і н а $3.00 — Замовляти: 

Svoboda Book Store 
JERSEY CITY s, N. J. 81-83 Grand SU 

ДОВГРОЧНО ЖІНКАМ 
Про жіночі болі ft недомоѓв. 
Хочемо сказати Вам про нові 

медичні заходи задля облегіаен-
и.ч болів, маючи на увазі спеці-
яльно Вас. Після всебічних до-
слідів у випадках різних болів, 
знайдено лік особливо успішний 
для прнсмнрення болів і недо-
моги в часі менструації. Це по-
вннна бути добра для Вас но-
вина. Тисячі жінок, які корИста-
ють з того винаходу, не відчу-
ваіоть вже остраху, коли набли-
жагаться „певні дні", бо вони 
знають, що ENDUROL принесе 
їм чудесну полегшу fl допоможе 
їм переходити без труду через 
ті трудні для них дні. 

Це перестріли думка, що 
жінка мусить підпорядковува-
тнсь своїм періодичним при 
крощам без надії на поміч. — 
Чому б не помогти самим собі, 
набувши зараз таки запас 
ENDUROL? Прнчнпігь вирізку 
цього оголошення до нижче по-
даноі адреси і вважайте, щоб 
Ваша адреса була повна і чітка. 
Заплатите $4.00 листоноші, коли 
він принесе Вам пакуночок, а 
коли комусь з Вас ціна внгля-
датнме трохи високою, то все ж 
— варта заплатити П, щоб по-
збутися болів! 

KINOSLY CO. 
Dept А. 

РеекзкШ, N. Y. 

f 

Q U E E N S 
OZONE PARK — $26,990 

Новий 2-род., в І 5, 3 спальні на 
партері, 2 кімнати нагорі. Впов-
ні модерний. Парохія St. Магу 
Gate of Heavm. Газове огрівая-
ня. Голлівуд лазничкн, велика 
площа. Влизь. всього. Огляньте. 

VI 6-3558 

QUEENS 
MASPETH — 53-49 — 72th S t 

2-род., викінч, підвал. 2 фрон-
тові помешкання. Горішнс зай-
няте за $135 місячно. Зараз до 
зайняття. Догідні умови. Цілий 
дім гарно умебльований. Ціна 
$19,500. Відповідне для мами і 
доньки. Треба оглянути, щоб 

оцінити вартість та дохід. 
UE 5-9715 

PLAJNVIEW, L. L 
$ ; 18,990 

З спал bit. ранча, 2 лази., кухня 
— General Electric, викінчений 
підвал -f прилягаючий гараж, 
критий „патів". А% G. І. мор-
ґедж. Вигідне-до всього. Треба 

оглянути. Знамените купно. 
WE 12093 

^ а а ' я я п ю Л. 

JB 'ЧАСІ 
і ПРЄСТОРГ 

Д і в а vum 
- ІУ^вООА-

". О. Box 3 4 f . ^ e m r СЯГУ S. N. V 

ІВАН НОВАЛЬЧИК 

Посмертна згадка 
Іван БЕРЕСТЕЦЬКИЙ, член 

288 ВІдд. УНСоюзу, їм. С. Ко-
ніінальціі в Бостоні, Маѓс, ио-
мер 30-го липня 1900 р. По-
кійішй народився 15-го січня 
1888 p., в селі Озіриа,, поа. 
Зборів. В члени УНСоюзу 
вѓтупив 1026 р. Покійний був 
надлвихайно тихої вдачі І в 
гиоій молодисті з покійною 
дружиною Мариною, брали 
участь у громадськоїў житті. 
Похорон відбувся 2-го серп-
пи i960 p., з української пра-
вославиоі церкви св. Андрія. 
Численно склали свого остан-
ню візиту Покійному члени 
СоюловоІ родини, як Відділу 
238, так І сусідніх Бостонсь-
ських Відділів. Крім членів, 
Комітету, були присутні І го-
ловні радні: п-ні Анна Чопик 
І и. М. Давяскиба. Покійний 
полишив у смутку 2 сивів: 
Михайла 1 Володимира з їх 
родинами та 4 братів: Петра, 
Андрія, Миколам І Пилипа. 
— Управа Відділу висловлює 
свос співчуття цілій родині 
Покійного. — Вічна Йому 
Пам'ять.! 

М. Каяка, секр. 

; 
1 F U N E R A L H O M E 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ЗАНИМАЄТЬСЛ ПОХОРО-
1ІАМИ В СТЕПТІ 
N E W J E R S E Y 

Ціни приступи! для всіх 
Обслуга чесна ft найкраща 
У випадку смутку в родині,; 

ќяхтѓа, як я день, ѓ м І 
в 
ночі: 

John 
KOWALCHYK 
129 GRAND STREET 

cor. Warren Street, 
JERSEY CITY 2, N. J. 

Tel: HEnderson 4-5131 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Заямавться похорояами 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І ОКОЛИЦЯХ. 

До 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N , Y. 
TeL: QRchard 4-2568 

Т А Р З А Н , ч. 4504. Ґ о р и л я . 

ЗЕЛЕНИХ ОКОЛИЦЯХ. 

В. Кузьминський 
B U T T E R L Y A G R E E N 

168-25, Hillside Avenue — Jamaica, L. L N. Y. 
JA 6-6300 - - щодня від ѓод. 11-8-ої веч. Tel. 

eVCeyONC Ріс? H16 РС6Т IN ѓєно-
Ш ЄАКСКг, ЕЧЛ" THE MAN WC4JU? 
HOT KTVIV6 -

1 не^ сої A pevez,'A4ip 
TAKZAN FlNALUV.' ТНіб 
НАМР WOUNP НАЄ 0ЄСОНЛ 
ІНРЄСГЄР — " 

Кожний якнайдбайливїше 

)пікувався Вейкером, але не 

Він гарячкує, — сказав 

ftmtftftmftftftlftftftftftftftmtfttmtftftftmtftfteHftt4tlonPgTOMalB в і н -

Тарзан вкінці. — Рана на ру-

ці заражена . . . 

Нагло з сусідства появнла-

ся нова причина д о алярму: 

громовий виклик до бою ТО-, 

рилі болґані! 


